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Brittisk bekämpning av Mau Mau – hade fransk upprorsbekämpningsteori 

fungerat? 

Sammanfattning:  

Mau Mau var en illegal upprorsmakande organisation i Kenya, sprungen ur det Afrika 

främjande partiet Kenya African Union under mitten av 1900-talet då Kenya var en 

brittisk koloni. Mau Maus anhängare kom från den etniskt kenyanska folkgruppen 

kikuyu som medelst våld ville uppnå målet att skapa ett kikuyukontrollerat Kenya fritt 

från vita européer. Britternas svar på Mau Mau blev upprorsbekämpning vilken av 

britterna anses lyckad och präglades av deportering av civila. Undersökningen 

besvarar frågan huruvida Galulas teori om upprorsbekämpning hade varit tillämpbar 

på konflikten i Kenya genom en fallstudie på britternas agerande utifrån Galulas teori. 

För att identifiera likheter och skillnader mellan empiri och teori används textanalys 

samt Gordon McCormicks Magiska Diamant som ett analys- och 

operationaliseringsverktyg. Resultatet av fallstudien visar att Galulas teori hade 

kunnat tillämpas av britterna och genererat en, för britterna, framgångsrik 

upprorsbekämpning.   

 

Nyckelord:  
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

Irreguljär krigföring har länge varit ett aktuellt ämne inom militärteorin och i 

synnerhet sedan efterkrigstiden då fler konflikter tar sig en asymmetrisk form och 

involverar statsmakter och multilaterala organisationer såväl som 

gerillaorganisationer. Den komplexa natur som präglar irreguljär krigföring stimulerar 

flertalet teoretiker att teoretisera om den bästa handlingslinjen för en aktör som 

befinner sig i en irreguljär konflikt.  

 

Irreguljär krigföring levandegörs inte sällan på grund av uppror, som en förlängning 

av en politisk kamp, vilket naturligt nog medför en upprorsmakande aktör och dess 

motståndare, upprorsbekämparen. De många europeiska kolonierna i Afrika kan sägas 

ha utgjort en tydlig grogrund för uppror. Signifikanta skillnader vad gäller 

levnadsstandarder och rättigheter mellan urinvånare och exploaterande européer har 

genom historien blossat upp i både politiska men framförallt militära konflikter.   

  

Ett sådant uppror ägde rum i Kenya under mitten av 1900-talet då Kenya stod under 

brittiskt kolonialstyre och förtryckta etniska kenyaner började identifiera sina 

rättigheter som de förnekats av britterna. De åberopade rättigheterna var främst rätten 

till mark, det rådde en uppfattning bland kenyanerna att britterna tagit mark som var 

rättmätigt deras. Först att identifiera sina rättigheter var kikuyuklanen som ansågs 

vara den mest välutbildade av Kenyas folkgrupper. 1946 äntrade kikuyuern Jomo 

Kenyatta den politiska arenan i Kenya och sökte bringa nytt liv i Kenya African 

Union, det dåvarande största afrikanska partiet i landet. Kenyattas avsikter, och de 

medel med vilka han förmedlade dem, var strikt fredliga men i skuggan av den 

fredliga politiska fasaden började en illegal och subversiv gruppering bildas, Mau 

Mau.1  

 

Mau Mau organisationens mål var att med våld uppnå mål som enligt de själva inte 

var möjliga att nå med endast fredliga politiska medel2, våldsdåden bestod bland 

                                                
1 Paget, Julian. Counter-Insurgency Operations: Techniques of Guerrilla Warfare. New 
York: Walker and Company, 1967, 86. 
2 Ibid. 
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annat av mord på individer som assisterat polisen i brottsfall i vilka gärningsmännen 

pekats ut som Mau Mau anhängare. Dessa våldsdåd bidrog till regeringens 

uppfattning om att lag och ordning inte efterföljdes vilket fick till följd att det brittiska 

kolonialstyret konstaterade undantagstillstånd i Kenya. Därefter inledde britterna vad 

som kom att bli fyra år av upprorsbekämpning på bred front.3 

 

Det uppror Mau Mau gjorde sig skyldiga till saknade en etablerad politisk agenda och 

utgjorde ingen betydande politisk aktivitet, främst på grund av att afrikanska partier 

inte tilläts över distriktsnivå.4 Däremot utfördes flertalet kriminella aktioner mot civila 

invånare, både etniska kenyaner och européer. De våldsdåd som utfördes resulterade i 

den brittiska upprorsbekämpningen som kom att pågå från 1952 till 1956 och anses av 

britterna vara en lyckad upprorsbekämpning eftersom Mau Mau tillintetgjordes och 

dess makt över befolkningen återtogs av britterna.5   

 

Eftersom britternas upprorsbekämpning i Kenya anses lyckad är det troligt att 

konflikten låg till grund för de doktriner och teorier om irreguljär krigföring som kom 

att skapas efter konfliktens slut. En relativt samtida teori publicerades 1964 av 

fransmannen David Galula vars teori har vissa beröringspunkter med britternas 

agerande. Möjligheten finns alltså att Galula använde sig av konflikten i Kenya när 

han utformade sin teori. Oavsett om fallet är sådant eller ej är det intressant att 

undersöka huruvida en upprorsbekämpningsteori som publicerades i mitten av 1900-

talet hade varit kompatibel med en irreguljär konflikt under samma tidsperiod.     

 

1.2 Problemformulering 

Inom ämnet irreguljär krigföring finns flertalet teoretiker som uttrycker sin syn på hur 

en stat eller organisation bäst bekämpar uppror. Bland dessa teoretiker återfinns 

fransmannen David Galula med sitt verk Counterinsurgency Warfare – Theory and 

Practice i vilken han presenterar åtta punkter för upprorsbekämpning. Galula säger 

sig grunda teorin på egna erfarenheter som fransk officer efter tjänstgöring i bland 

                                                
3 Corfield, Frank Derek. Historical Survey of the Origins and Growth of Mau Mau. London: 
Her Majesty’s Stationery Office, 1960, 274. 
4 Bennett, Huw. Fighting the Mau Mau: The British Army and Counter-Insurgency in The 
Kenya Emergency. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 5. 
5 Ney, Virgil, i förorden, Paget, 2006, 7. 
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annat Kina, Algeriet och Indokina. Boken publicerades 1964 och har sedan dess 

influerat flera doktriner för upprorsbekämpning, bland annat USAs doktrin FM 3-24. 

Enligt Galula kan det diskuteras huruvida konflikten i Kenya kvalificerar sig som ett 

revolutionärt krig eftersom upprorsmakarna saknade ett väldefinierat politiskt mål 

eller kamp med vilken de motiverade sina våldsdåd. Upproret var således ett väldigt 

oorganiserat sådant menar Galula.6 

 

Galulas teori om upprorsbekämpning fortsätter att influera moderna doktriner med 

samma ändamål. En anledning till detta skulle kunna vara den stora betydelsen 

befolkningen har i moderna irreguljära konflikter. Befolkningens betydelse håller 

Galula som huvudfokus i teorin, att befolkningen ska vinnas och dess tillvaro ska 

förbättras. I teorin förefaller det vara enkla steg för upprorsbekämparen att ta för att 

lyckas vinna befolkningen och på så sätt stå enad med den mot upprorsmakarna. 

Däremot är det svårt att planenligt tillämpa en krigsvetenskaplig teori i verkligheten. 

 

Det har inte tidigare undersökts huruvida Galulas teorier är tillämpbara på konflikten i 

Kenya, men genom att göra det prövas huruvida teorin var tillämpbar på en samtida 

konflikt, och om tillämpningen av teorin hade genererat liknande effekter som de 

teoretiska effekterna. Därför ska en undersökning göras utifrån Galulas teori på en, 

enligt britterna, lyckad upprorsbekämpning i en irreguljär konflikt. Skulle 

undersökningen visa att de teoretiska effekterna motsvarar de verkliga effekterna 

bedöms teorin som fullt duglig och applicerbar på den utvalda samtida konflikten. 

Med hjälp av denna typ av undersökningar kan teorins kompatibilitet med verkliga 

konflikter prövas och därmed avgöra om det är en effektiv och fungerande teori som 

bör inspirera framtida teorier och doktriner. En välfungerande teori för 

upprorsbekämpning på mitten av 1900-talet bör rimligen agera utgångspunkt för 

skapandet av nya doktriner. Sveriges försvarsmakt har i dagsläget ingen särskild teori 

för upprorsbekämpning trots de insatser som genomförts i irreguljära konflikter. 

Skulle Sveriges försvarsmakt framställa en doktrin för upprorsbekämpning hade den 

kunnat inspireras av Galulas teori förutsatt att den är tillämpbar på samtida konflikter. 

Skulle teorin inte fungera under sin samtid kan dess duglighet ifrågasättas och således 

kan även graden till vilken den må inspirera framtida doktriner ifrågasättas. 
                                                
6 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Westport, Connecticut: 
Praeger Security International, 2006, 13. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida Galulas teori om 

upprorsbekämpning hade varit tillämpbar på en med Galula samtida irreguljär 

konflikt. Eftersom Galulas teori än idag influerar doktriner för upprorsbekämpning är 

det intressant och nödvändigt att undersöka om teorin överhuvudtaget var tillämpbar 

på konflikter under dess samtid. Skulle teorin visa sig vara tillämpbar under sin 

samtid kan den fortsätta inspirera framtida doktriner för upprorsbekämpning med 

motivet att den fungerade då. Således finns det ytterligare ett syfte ur ett större 

perspektiv; att för länder som Sverige, vars försvarsmakt inte utvecklat en egen 

upprorsbekämpningsdoktrin, kunna använda sig av denna undersökning och därmed 

avgöra om Galulas teori ska influera en eventuell svensk upprorsbekämpningsdoktrin.     

 

För att kunna jämföra de metoder och strategier Galula förespråkar och vilka som 

faktiskt används av britterna i den verkliga konflikten ska Gordon McCormicks 

Magiska Diamant-modell användas. Modellen används som analys- och 

operationaliseringsverktyg och illustrerar vilka aktörer som återfinns i en irreguljär 

konflikt och vilka strategiska handlingsmöjligheter respektive aktör har. Vidare 

åskådliggör modellen vilken inre påverkan de olika aktörerna har på varandra i 

konflikten. McCormicks modell kommer förklaras mer utförligt i 

teorianknytningskapitlet. Undersökningen ska således besvara följande 

frågeställningar; 

 

Är David Galulas teori om upprorsbekämpning tillämpbar på den brittiska 

upprorsbekämpningen i Kenya? 

 

För att kunna underbygga svaret på frågan skall nedanstående fråga också besvaras; 

 

Vilka likheter och skillnader förekommer mellan britternas upprorsbekämpning 

och David Galulas upprorsbekämpningsteori, hur skiljer sig effekterna av det 

verkliga agerandet respektive det teoretiska?  
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1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att undersöka förekomsten av Galulas 

upprorsbekämpningsteorier i den irreguljära konflikten i Kenya mellan 1952 till 1956. 

Dock skall de politiska och sociala händelserna som utgjorde upprinnelsen till 

konflikten redogöras för, med avsikt att ge konflikten kontextuell rättvisa.  

 

Galulas upprorsbekämpningsteori utgörs av följande åtta punkter; 

 
1. Koncentrera tillräcklig beväpnad trupp för att förstöra eller fördriva 
huvuddelen av de beväpnade upprorsmakarna.  
2. Tilldela för området tillräcklig trupp för att avstyrka en upprorsmakares 
återkomst i styrka, installera dessa trupper i byarna och i städerna där 
befolkningen lever.  
3. Etablera kontakt med befolkningen, kontrollera dess rörelse i syfte att skära av 
dess kontakt med gerillan.  
4. Förstör upprorsmakarens lokala politiska organisationer.  
5. Inrätta genom val nya provisoriska lokala auktoriteter.  
6. Testa dessa auktoriteter genom att tilldela dem olika konkreta uppgifter. Ersätt 
de mjuka och de inkompetenta, ge fullt stöd till de aktiva ledarna. Organisera 
självförsvarsenheter.  
7. Gruppera och utbilda ledarna i en nationell politisk rörelse.  
8. Vinn över eller kväv de sista upprorsmakarna.7 
 

Av ovanstående åtta punkter kommer undersökningen avgränsas till att endast 

behandla punkterna ett, två, tre och åtta. Motivet till denna avgränsning är dels bristen 

på ett av upprorsmakarna organiserat och aktivt politiskt parti men även det 

omtvistade politiska slutresultatet i konflikten. Militärteoretikern Martin Van Creveld 

menar att upprorsbekämpningen misslyckades eftersom Jomo Kenyatta tog makten 

efter britternas tillbakadragande och skapade ett självständigt Kenya.8 Galula i sin tur 

menar att förekomsten av ett politiskt spel under konflikten är diskutabelt, således 

kommer de politiska aspekterna i konflikten inte behandlas i undersökningen.9 Även 

Julian Paget betonar att den politiska aktiviteten var relativt liten vid sidan av de 

militära aktionerna eftersom Mau Mau saknade en politisk ledare som kunde föra 

deras kamp på den politiska arenan. Detta var enligt Paget anledningen till att 

konflikten inte fick internationell uppmärksamhet och att Mau Mau inte kunde liera 

sig med en allmän opinion, problemet förblev ett kolonialt sådant och aldrig ett 

                                                
7 Galula, 2006, 55f. 
8 Van Creveld, Martin. The Changing Face of War: Combat from the Marne to Iraq. New 
York: Ballantine Books, 2008, 221.  
9 Galula, 2006, 13. 
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internationellt.10 Det var alltså inte en lika politiskt yttrad konflikt som det var en 

militär, irreguljär konflikt. 

 

Galula skiljer på konflikter i vilka gerillaverksamheten sker öppet illegalt och 

våldsamt respektive gerillaverksamhet som sker legalt och fredligt. Dessa två typer av 

gerillaverksamhet benämner Galula heta revolutionära krig respektive kalla 

revolutionära krig. 11  Konflikten i Kenya klassificeras i detta arbete som ett onekligen 

hett revolutionärt krig eftersom den innebar från att upprorsmakarnas aktiviteter var 

öppet illegala och våldsamma vilket definierar ett hett revolutionärt krig enligt Galula. 

Således kommer endast Galulas teorier om ett hett revolutionärt krig redogöras för i 

undersökningen. 

 

1.5 Centrala begrepp 

 

Irreguljär krigföring 
”Här menas krigföring, ofta mellan stater och icke statliga aktörer, eller enbart 
mellan ickestatliga aktörer, syftande till legitimitet och inflytande över relevanta 
befolkningsgrupper. Irreguljär krigföring baseras främst på indirekta och 
asymmetriska angrepp som undviker att konfrontera motståndarens militära 
styrkor. Den kan omfatta skalan från subversion, öppen gerillakrigföring till 
(lägre) taktiska (markstrids-)förband som använder reguljär taktik. Kampen är 
politisk snarare än militär och den syftar till att nöta ut motståndarens vilja, 
inflytande och kraft. Civila inkluderas i största möjliga utsträckning.”12 

 

Uppror 
”Med ’uppror’ förstås här en socialt/ekonomiskt/politiskt motiverad grupp eller 
rörelse(r) som söker politisk förändring i en stat/region med 
utomparlamentariska medel och/eller med våld. Fokus ligger på att övertyga och 
övertala befolkningen i regionen samt omvärlden i övrigt genom våld, 
subversion och propaganda.”13 

 

 

 

 

 

                                                
10 Paget, 1967, 111. 
11 Galula, 2006, 43. 
12 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin: med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: 
Försvarsmakten, 2011, 27. 
13 Ibid., 28. 
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Upprorsmotverkan 
”Kopplat till ’uppror’ återfinns och används internationellt begreppet 
Counterinsurgency (COIN), vars svenska översättning ’upprorsmotverkan’ här 
ges innebörden av de politiska, ekonomiska, civila, psykologiska, sociala, 
juridiska och militära åtgärder som genom en sammantagen politisk strategi 
vidtas för att bekämpa uppror.”14 
 

Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin använder begreppet upprorsmotverkan, i 

denna undersökning kommer begreppet upprorsbekämpning användas men med 

betydelse enligt ovan.  

 

Kikuyu 

Kenyansk folkstam som utgjorde ungefär en femtedel av Kenyas befolkning under 

konflikten. Kikuyuerna var den första folkgrupp att identifiera sina rättigheter och den 

enda folkgrupp som började visa politisk medvetenhet om sina rättigheter, till stor del 

främst för att de ansågs vara den mest utbildade och sofistikerade folkgruppen.15  

 

Mau Mau 

En icke nationell rörelse vars medlemmar främst bestod av kikuyuer, Mau Mau hade 

för avsikt att genom uppror komma att dominera kikuyufolket och därefter de andra 

etniska kenyanska folkgrupperna i Kenya. Det ultimata målet var att eliminera den 

vita befolkningen och etablera ett självständigt, kikuyukontrollerat, Kenya.16 

 

1.6 Forskningsläge 

Litteraturen som ligger till grund för konfliktens historiska bakgrund är främst den 

brittiska officeren Julian Pagets Counter-Insurgency Operations – Techniques of 

Guerrilla Warfare först publicerad 1964. Paget behandlar tre irreguljära konflikter i 

vilka britterna tillämpat upprorsbekämpning; Malaya, Cypern och Kenya och 

presenterar koncisa och övergripande redogörelser för respektive konflikt. Paget anser 

att upprorsbekämpningen i samtliga konflikter var lyckad och försöker utifrån dessa 

tre sammanfatta slutsatser för framgångsfaktorer och formulera råd för framtida 

befälhavare i irreguljära konflikter.17 Slutsatserna han drar är att det svåraste i en 

irreguljär konflikt är att söka kontakt med och möta upprorsmakaren på slagfältet för 
                                                
14 Försvarsmakten, 2011, 28. 
15 Paget, 1967, 85f. 
16 Ibid., 86. 
17 Ibid., 7. 
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att där kunna besegra denne. Därför menar Paget att upprorsbekämparen bör fokusera 

på att förneka upproret dess nödvändigheter för överlevnad. Nödvändigheterna för 

överlevnad utgörs av befolkningens stöd, en idealisk bas att utgå ifrån, god rörlighet 

som tillåter för eldöverfall, ett flöde av resurser och information från befolkningen 

och viljan att vinna.  Vidare menar Paget att upprorsbekämparen bör sträva efter att ta 

och bibehålla initiativet i konflikten genom offensiva operationer, att stegvis 

expandera de behärskade områdena och att sträva efter god rörlighet som gynnar 

småskaliga operationer.18 Förutom att väcka intresset för hur upprorsbekämpning bäst 

bör tillämpas utgör Paget en viktig källa för undersökningens empiri.  

 

Pagets slutsatser om britternas upprorsbekämpning i mitten av 1900-talet inspirerar 

till att undersöka vilka samtida teorier om upprorsbekämpning som fanns att tillgå då. 

I Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice adresserar den franska 

överstelöjtnanten David Galula komplexiteten i irreguljära konflikter och söker även 

han identifiera framgångsfaktorer för en upprorsbekämpare. Galula presenterar en 

teori för upprorsbekämpning som kan relateras till de slutsatser Paget drar, Galula 

menar också att befolkningens stöd bör vinnas för att förneka upprorsmakaren att 

vinna deras stöd och att de inledande operationerna i en konflikt bör koncentreras mot 

upprorsmakarnas bas eller åtminstone huvudstyrka. Liksom Paget förespråkar Galula 

i sin teori att upprorsbekämparen ska begränsa upprorsmakarnas rörlighet genom att 

isolera dem från befolkningen, vilken annars kan förse dem med information om var 

upprorsbekämparen befinner sig. Både Paget och Galula identifierar också fördelen 

att förneka upprorsmakarna förnödenheter genom att isolera befolkningen från dem.     

 

Beröringspunkterna mellan en brittisk officer som strävar efter att producera 

allmängiltiga principer för brittisk upprorsbekämpning och en fransk dito har 

inspirerat till att vetenskapligt pröva Galulas teori på den brittiska 

upprorsbekämpningen i Kenya. Vidare kan det påstås att Galula faktiskt lyckats skapa 

en allmängiltig upprorsbekämpningsteori eftersom den 50 år efter publicering 

omnämns i USAs doktrin för upprorsbekämpning som rekommenderad läsning.19 

Galulas teori äger med andra ord relevans än idag i moderna irreguljära konflikter. 

                                                
18 Paget, 1967, 167-175. 
19 http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/fm3_24x2.pdf, 2014-04-30, 
kapitel B, 1. 
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Detta faktum har uppmuntrat till att inkludera ett modernt perspektiv i 

undersökningen i form av Gordon McCormicks teoretiska modell för 

upprorsbekämpning. 

 

Gordon McCormicks Magiska Diamant uppmärksammades i Gabriel Donatis 

självständiga arbete Räven och Lejonet: En jämförelse av Machiavelli och Kilcullen 

avseende att nå framgång i irreguljär krigföring från officersprogrammet 2013. 

Magiska Diamant-modellen inbegriper de olika strategiska handlingsmöjligheter olika 

aktörer har i en irreguljär konflikt och har skapats i nutid i kontrast till både Paget och 

Galula. Donati använder modellen som ett analysverktyg för att operationalisera 

Machiavellis och Kilcullens teorier för att på så sätt bättre kunna jämföra dem och dra 

slutsatser från deras likheter och skillnader. Även denna undersökning ämnar nyttja 

nyttja modellen som ett analysverktyg samtidigt som McCormicks tillhörande teori 

för hur modellen bör tillämpas, öppnar för diskussion. Modellen innehåller faktorer 

vilka liknar de faktorer som återfinns i Galulas teori men med vissa skillnader. Teorin 

för hur modellen bör tillämpas inbegriper kortfattat att upprorsbekämparen först bör 

vinna befolkningens stöd, därefter isolera befolkningen från upprorsmakarna för att 

slutligen slå direkt mot upprorsmakarna. 20  Detta är intressant eftersom den 

kronologiska ordning McCormick förespråkar står i kontrast till den följd vilken 

Galula menar att dessa tre åtgärder bör vidtas vilket medför en intressant 

resultatdiskussion. Viktigt att poängtera är dock att undersökningen inte syftar till att 

jämföra teorierna som sådana. Nyttjandet av McCormicks modell syftar i första hand 

till att fungera som ett analys- och operationaliseringsverktyg av Galulas teori och 

britternas agerande för att underbygga de likheter och skillnader textanalysen 

resulterar i.  

 

2. Forskningsdesign 
Metodkapitlet består av tre avsnitt, det första syftar till att ge en överblick över 

arbetets disposition, det andra avhandlar forskningsmetoden som använts i 

undersökningen samt motivering till vald metod. Det tredje avsnittet avhandlar val 

och insamling av material och motiveringar till de val som gjorts i undersökningen. 

 

                                                
20 http://handle.dtic.mil/100.2/ADA460435, 2014-05-05, 11. 
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2.1 Disposition 

Arbetets första kapitel innefattar en bakgrund till upproret i Kenya under mitten av 

1900-talet och leder in läsaren på undersökningens problemformulering. Därefter 

presenteras undersökningens syfte och dess frågeställning samt de avgränsningar som 

gjorts i undersökningen. Därpå definieras de centrala begrepp som är återkommande i 

undersökningen för att slutligen redogöra för forskningsläget vilket undersökningen 

utgår ifrån.  

 

I andra kapitlet presenteras arbetets disposition, metoden som använts under 

undersökningen samt en förklaring till vilka val av material som gjorts. Det tredje 

kapitlet innefattar den teoretiska anknytning som gjorts i undersökningen och 

beskriver inledningsvis Galulas teori om upprorsbekämpning för att därefter beskriva 

Gordon McCormicks Magiska Diamant. Slutligen åskådliggörs operationaliseringen 

av Galulas teori med hjälp av McCormicks Magiska Diamant.  Fjärde kapitlet redogör 

för de historiska händelser som ägde rum under konflikten vilka utgör empirin i 

undersökningen. Textanalysering av empirin utifrån Galulas teorier sker löpande i 

undersökningsavsnittet och är sammanvävt med empirin men fördelat på de fyra 

utvalda punkterna i Galulas teorin. Därefter sker en resultatredovisning i kapitel fem i 

vilket frågeställningen besvaras. Efter att resultatet redovisats följer en diskussion om 

resultatet samt hur metoden som använts kan ha påverkat resultatet. Slutligen förs en 

avslutande diskussion följt av förslag på vidare forskning.  

 

2.2 Metod 

Undersökningen är en teoriprövande fallstudie, teorin som prövas är Galulas 

upprorsbekämpningsteori på den brittiska upprorsbekämpningen i Kenya, som utgör 

fallet. Således genomförs undersökningen med en kvalitativ ansats i syfte att få ett 

djup snarare än en bredd i undersökningen. Undersökningsverktyget som används i 

undersökningen är textanalys av både empiri och teori. Valet av fallstudie som metod 

motiveras med att fallstudien bäst besvarar frågeställningen samt Martyn Denscombes 

uppfattning om vad fallstudiemetoden används till; ”att belysa hur en särskild teori 

kan tillämpas i verkliga inramningar.”21 

 
                                                
21 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2:4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 63. 
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”En fallstudie ska väljas på ett noga övervägt sätt med utgångspunkt i specifika 
kännetecken som går att finna i fallet – kännetecken som är synnerligen 
signifikanta för det praktiska problem eller den teoretiska fråga som forskaren 
vill undersöka.”22 

 

Med ovanstående citat i beaktning valdes fallet Kenya med hänsyn till de kännetecken 

som förekommer i konflikten i Kenya vilka är relaterade till Galulas teori. Att finna 

signifikanta aspekter som är gemensamma för teori och empiri är en förutsättning för 

att kunna applicera teorin på empirin. Teorin som prövas behandlar irreguljär 

krigföring vilket är synnerligen signifikant för konflikten i Kenya. Tillvägagångssättet 

för att finna dessa kännetecken och möjliggöra fallstudien är textanalys av både 

empiri och teori.  

 

Fördelarna med att undersökningen genomförs med hjälp av en fallstudie är 

möjligheten att fokusera på och analysera processer och förhållanden i konflikten. 

Detta är en förutsättning för att kunna analysera britternas agerande och vilken effekt 

deras agerande genererade för att kunna jämföra det med Galulas teori. Fallstudien 

lämpar sig därför bättre till ändamålet än till exempel en surveyundersökning 

eftersom en sådan inte tillåter analys av processer och förhållanden i samma 

utsträckning.23 Irreguljära konflikter är ofta komplicerade till sin natur då de inte 

sällan innefattar flertalet internationella aktörer som är beroende av varandra, det vill 

säga att beslut som fattas och operationer som företas kan ha många och olika effekter 

på respektive aktör vilket vidare förespråkar möjligheten att kunna analysera 

processer och förhållanden. Visserligen hade en kombination av surveyundersökning 

och fallstudie kunnat företas i vilken undersökningen hade kunnat granska 

förekomsten av Galulas teorier i den verkliga inramningen utifrån operationaliserade 

indikatorer. På så sätt hade frekvensen av Galulas teoris förekomst i konflikter 

kvantifierats och därigenom hade undersökningen fungerat som ett faktiskt mått på 

hur många gånger Galulas teorier hade kunnat tillämpas utifrån fastställda kriterier.   

 

De identifierade nackdelarna som kan komma att påverka undersökningen är 

trovärdigheten i undersökningens analyser och slutsatser utifrån 

undersökningsunderlaget. Det vill säga att en fallstudie som använder verktyget 

                                                
22 Denscombe, 2009, 64. 
23 Ibid., 71. 
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textanalys lämnar utrymme för tolkning åt individen som praktiskt genomför 

undersökningen. I ett sådant fall föreligger risken att undersökningen fokuserar på 

empiri som gynnar frågeställningen eller att individen feltolkar materialet. 

Följaktligen föreligger det en risk att i detta specifika arbete har undersökningen 

oavsiktligt avgränsat sig till empiri om konflikten i Kenya som bär likheter med 

Galulas teori för att lättare besvara frågeställningen. Samtidigt är det en vital aspekt 

att teorin vilken prövas överhuvudtaget är relaterad till fallet.   

 

I syfte att underbygga de kännetecken vilka textanalysen genererar i teori och empiri 

används Gordon McCormicks Magiska Diamant som ett analys- och 

operationaliseringsverktyg. Kortfattat inbegriper modellen fem numrerade strategier 

enligt vilka en aktör kan agera i en irreguljär konflikt, hur valda strategier påverkar 

andra aktörer och samspelet som sker dem emellan. Syftet med att kombinera 

textanalysen med Magiska Diamant-modellen är att påvisa vilka effekter britternas 

agerande genererade samt påvisa de effekter som Galulas teoretiska riktlinjer hade 

genererat. Därmed identifieras definitiva likheter och skillnader mellan teori och 

empiri vilka sedan kan jämföras med varandra och således stödja textanalysen. 

Eftersom irreguljära konflikter kan te sig komplicerade vad gäller inblandade aktörer 

och dess påverkan sinsemellan är McCormicks modell lämplig i undersökningen då 

den definierar aktörer och deras strategier samt förhållandena mellan dem i en 

irreguljär konflikt. Modellen används för att operationalisera indikatorer utifrån 

McCormicks fem strategier i Galulas teori respektive den insamlade empirin. Denna 

etikettering av strategier på teori och empiri kommer göras medelst textanalys. 

 

Empirin har hämtats från flera källor i syfte att säkerställa riktigheten i de fakta om 

konflikten i Kenya vilken ligger till grund för undersökningen och som utgör den 

verkliga inramningen i fallstudien. En nackdel med att välja empiri som innehar 

signifikanta likheter med teorin är att betydelsefulla händelser för konfliktens gång 

kan ha förbigåtts på grund av att de saknar direkt koppling till Galulas teori eller till 

McCormicks modell. Betydelsefulla aspekter i konflikten som hade kunnat påverka 

undersökningen, kan till exempel vara Storbritanniens nationella politik. Nationella 

beslut i Storbritannien direkt relaterade till kolonialpolitik hade kunnat rendera 

effekter i hur britterna företog upprorsbekämpningen i Kenya. Risken för att förbigå 

betydelsefulla händelser i konflikten minimeras tack vare den empiriska bredd 
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undersökningen består av och att ingen enskild källa exklusivt behandlar en särskild 

betydelsefull händelse. 

 

För att vidare minimera risken för att betydelsefulla händelser förbigås ställs höga 

krav på validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det finns god överrensstämmelse 

mellan de teoretiska begreppen och de operationella indikatorerna medan reliabilitet 

innebär tillförlitlighet och att undersökningen inte lider av slumpmässiga fel.24  

 

Validiteten i undersökningen kommer säkerställas med hjälp av textanalysen av 

Galulas teori. Textanalysen bidrar till att precisera de viktigaste händelserna i 

konflikten vilka kan relateras till Galulas teori och som är av betydelse för 

undersökningen. Således ställs höga krav även på textanalysen vilken grundar sig på 

en individuell tolkning präglad av saklighet och objektivitet.  

 

För att undersökningen ska erhålla hög reliabilitet utgörs empirin av flera källor vilket 

tillåter för triangulering av fakta. Triangulering av fakta innebär att fakta kan 

bekräftas eller ifrågasättas genom att jämföra data som insamlats. 25  På så sätt 

minimeras risken att en särskild händelse eller ett särskilt fenomen i konflikten 

misstolkas eller förbigås. Om en undersökning saknar god reliabilitet kan det enligt 

Denscombe bero på att forskningsinstrumentet påverkar mätningarna och ger olika 

resultat trots samma oförändrade undersökningsenhet. 26  Forskningsinstrumentet 

Denscombe talar om representeras i denna undersökning av individens förmåga till 

textanalys. Om undersökningen i detta arbete skulle utföras av en annan individ med 

samma metod finns det således en risk att resultaten skulle skilja sig till viss grad. 

Anledningen till detta är individens betydelse för textanalysen, olika individer kan 

tolka empirin olika och således befästa olika stor betydelse för en och samma 

händelse. Faktiska skillnader hade kunnat vara vilka historiska händelser som bäst 

representerar Galulas teori. Sammantaget är inte dessa skillnader avgörande, 

reliabiliteten är tillräckligt god för att en likadan undersökning hade renderat ett 

                                                
24 Ekengren, Ann Marie & Hinnfors, Jonas. Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats. 
1:5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006, 79f. 
25 Denscombe, 2009, 185. 
26 Ibid., 424. 



Philip Jakobsson Självständigt arbete Försvarshögskolan 
OP 11-14  VT 2014 

 16 

liknande resultat tack vare bredden på empirin och objektiviteten som präglat 

textanalysen.  

 

2.3 Val och insamling av material 

Forskningsläget om Mau Mau och den brittiska avkoloniseringen i Kenya är relativt 

omfattande vilket har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det är ett väl 

undersökt ämne med mycket och lättillgängligt material. Nackdelen är utmaningen för 

forskaren att välja vilket material som ska ligga till grund för undersökningen. En 

aspekt som varit tongivande i denna undersöknings val och insamling av material har 

varit materialets trovärdighet. De verk som utgör huvuddelen av empirin är Julian 

Pagets Counter-Insurgency Operations: Techniques of Guerrilla Warfare, David 

Percoxs Britain, Kenya and the Cold War – Imperial Defence, Colonial Security and 

Decolonisation samt Huw Bennets Fighting the Mau Mau – The Britsh Army and 

Counter-Insurgency in the Kenya Emergency. Det teoretiska materialet om Galulas 

teorier är hämtat direkt från hans egenförfattade Counterinsurgency Warfare – Theory 

and Practice. I detta avsnitt kommer valet av dessa verk motiveras utifrån ett 

innehållsmässigt och källkritiskt perspektiv.  

 

Pagets bok publicerades 1967 och grundar sig på hans anteckningar under hans 

stationering i Aden 1965 då han som överstelöjtnant var med och planerade vilka 

åtgärder britterna skulle vidta för att bekämpa upproret i Adenområdet. Paget började 

då sin egen undersökning av föregående brittiska upprorsbekämpningsoperationer, 

däribland bekämpningen av Mau Mau, för att kunna lösa sin egen uppgift i Aden. 

Paget presenterar en koncis och övergripande redogörelse för konflikten vilket är 

anledningen till att den valdes som utgångspunkt för den empiriska datainsamlingen. 

Pagets avsikt med boken var att identifiera vad han kunde göra för att bekämpa 

upproret i Aden. Därför är det rimligt att anta att han inkluderar samtliga faktorer som 

påverkade resultatet i konflikten, oavsett om de underminerar britternas agerande eller 

ej vilket också är fallet, inte på något sätt glorifierar han britternas agerande. Vidare 

överensstämmer Pagets historiska återgivelser med övriga av Paget oberoende verk 

som bidragit till de empiriska data undersökningen grundar sig på. En inte sällan 

förekommande referens i Pagets verk är den rapport som skrivits av Frank Derek 

Corfield i vilken data har kunnat bekräftas och kompletterats med. Corfield i sin tur 
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baserar sin rapport på de officiella dokument som arkiverats i Kenya. Således är 

graden av äkthet hög i Pagets verk.  

 

David Percoxs bok publicerades 2004 och grundas främst på hans forskning i arkiven 

på British Public Record Office som bedrevs vid Nottingham University. Syftet med 

undersökningen är enligt Percox att fylla ett vetenskapligt tomrum i forskningen om 

försvars- och säkerhetspolicyn i Kenya genom att bidra med en mer komplett 

förståelse för brittisk avkolonisering.27 Då Percox forskat i ett statligt brittiskt arkiv 

präglas hans text av god tillförlitlighet ur ett äkthetsperspektiv och kan därför 

användas till att komplettera och bekräfta empirin från övriga källor. Percox förefaller 

inte försöka påverka läsaren till att ta en särskild ställning till konflikten utan söker 

istället berätta sanningen om brittisk avkolonisering vilket gör texten tillförlitlig 

utifrån tendenskriteriet.  

 

Det tredje verket som bidragit till datainsamlingen är Huw Bennetts Fighting the Mau 

Mau som publicerades av Cambridge University Press. Endast förlaget i sig talar för 

bokens vetenskapliga objektivitet vilket är ett gott tecken ur ett källkritiskt perspektiv. 

Bennetts undersökning granskar hur brittiska armén förde upprorsbekämpningen i 

Kenya i syfte att skapa en bättre förståelse för hur civila behandlades i konflikten.28 

Vidare försöker Bennett motbevisa myten om att britterna bekämpade Mau Mau 

genom att vinna befolkningens stöd medan de i verkligheten tvingade den till 

underkastelse. I texten förefaller Bennett rikta viss kritik mot det tidigare 

forskningsläget i allmänhet, av texten att döma anser han att tidigare forskning inte 

uppmärksammat hur illa britterna behandlade civila. Liksom Percoxs forskning 

baserar även Bennett sin forskning på arkiverat material och tidigare forskning och 

har i denna undersökning bidragit till att bekräfta och komplettera Pagets och Percoxs 

redogörelser för konflikten. 

 

Materialet som utgör redogörelsen för Galulas upprorsbekämpningsteori består av 

Galulas eget verk Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice som först 

publicerades 1964. Teorin grundar sig på Galulas egna erfarenheter som fransk officer 

                                                
27 Percox, David A. Britain, Kenya and the Cold War: Imperial Defence, Colonial Security 
and Decolonisation. London: Tauris Academic Studies, 2004, 1. 
28 Bennett, 2013, 5. 
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verksam bland annat i de irreguljära konflikter som ägde rum i Algeriet, Indokina och 

Kina.29 Stundtals motiverar han sina teorier genom att referera till egna, specifika 

upplevelser från sin karriär, bland annat om hans tid som fånge hos folkets 

befrielsearmé i Kina. Sanningshalten i vad som skedde och sanningshalten i vad hans 

tillfångatagare sade kan diskuteras eftersom han själv är det enda vittnesmålet i boken. 

Å andra sidan är det mindre väsentligt vilka exakta upplevelser Galula varit med om 

när hans teori främst utgör rekommendationer för framtida befälhavare och 

försvarsmakter.  

 

Materialet som ligger till grund för redogörelsen av McCormicks teori och modell är 

två magisteruppsatser från amerikanska Naval Postgraduate School i Monterey, 

Kalifornien, där McCormick undervisar. Uppsatserna avhandlar McCormicks modell 

i förhållande till terrorism respektive upprorsbekämpning och grundar sig på 

förstahandsuppgifter från McCormicks undervisning. McCormick själv har handlett 

en av uppsatserna och godkänt båda. Materialet om McCormick i denna undersökning 

är således äkta andrahandsuppgifter. 

 

Sammantaget grundar undersökningens empiri och teori sig på material med god 

tillförlitlighet och äkthet. Att triangulera redan tillförlitligt material säkerställer att 

undersökningen och dess resultat också är tillförlitligt utifrån oberoendekriteriet 

eftersom källorna är inbördes oberoende av varandra medan deras innehåll 

överensstämmer. 

 

3. Teoretisk anknytning 
I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektivet i undersökningen, 

analysverktyget samt operationaliseringen av teorin. Den teoretiska utgångspunkten är 

David Galulas upprorsbekämpningsteori vilken är att betrakta som rekommendationer 

för framtida befälhavare i irreguljära konflikter. Teorin består i sin helhet av åtta 

punkter med olika innebörd, med både militära och politiska mål. Undersökningen är 

avgränsad till Galulas första, andra, tredje och åttonde punkt vilka innefattar 

rekommendationer om hur bekämpningen av upprorsmakare bör gå till samt hur 

                                                
29 Nagl, John A., i förorden, Galula, 2006, vii.  
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befolkningens stöd bör vinnas. Teorin grundar sig på Galulas egna erfarenheter och 

kommer fungera som ett perspektiv genom vilket konflikten i Kenya ska analyseras.  

 

För att komplettera textanalysen av teori och empiri, vilket utgör undersökningen, 

används även Gordon McCormicks Magiska Diamant, vilken är en modell som 

påvisar sambandet mellan olika aktörer i en irreguljär konflikt och används för att 

operationalisera kännetecknande indikatorer i teorin och empirin för att komplettera 

textanalysen. Operationaliseringen sker genom att etikettera Galulas teori med 

innebördsmässigt motsvarande strategier från McCormicks Magiska Diamant. Syftet 

med detta är att generera tydligt definierade kännetecken i Galulas teori för att enklare 

applicera dem på empirin. 

 

3.1 David Galulas åtta strategiska punkter för upprorsbekämpning 

För att besvara hur upproret ska bekämpas rekommenderar Galula ett 

tillvägagångssätt fördelad på åtta punkter. Vilket nämnts tidigare i arbetet kommer 

dessa åtta punkter att avgränsas till endast punkt ett, två, tre och åtta. Anledningen till 

denna avgränsning är som nämnts tidigare bristen på en enad politisk front som 

representerar kikuyuer i allmänhet och Mau Mau i synnerhet. Punkterna fyra till sju i 

Galulas teori är politiskt orienterade och är därmed inte nödvändiga i undersökningen. 

De fyra utvalda punkterna presenteras i detta avsnitt med tillhörande förklaringar av 

deras innebörd. 

 

1. Koncentrera tillräcklig beväpnad trupp för att förstöra eller fördriva 

huvuddelen av de beväpnade upprorsmakarna 

Att förstöra eller fördriva de beväpnade upprorsmakarna i eller från ett givet område 

bör vara upprorsbekämparnas strävan. Att endast göra det löser dock inte problemet, 

syftet med denna inledande operation är att skapa sig goda möjligheter att fortsätta 

utveckla upprorsbekämpningen i området. Målet med operationen har nåtts först när 

statiska förband kan kvarstanna i området och själva har kontroll över befolkningen 

samt hindrar upprorsmakarna från att omgruppera till större och farligare enheter.30  

Denna inledande operation delar Galula upp i tre steg; inledningsvis skall 

upprorsbekämparna operera utifrån och in i ett rött område i syfte att inringa 

                                                
30 Galula, 2006, 76. 
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upprorsmakarna. Därefter skall de verka inifrån och ut i syfte att driva 

upprorsmakarna ut från området. Slutligen skall enheterna operera i mindre sektorer 

inom området. Galulas trestegsoperation är främst militär men vid sidan av den 

militära verksamheten kommer samtidigt propagandaverksamhet bedrivas, både från 

insurgenternas sida och upprorsbekämparnas. För upprorsbekämparnas del handlar 

det om att få befolkningen att förbli neutral och inte delta aktivt i 

upprorsbekämpningen eftersom ett vädjande om befolkningens deltagande vittnar om 

ett nederlag för upprorsbekämparna. Vidare vore det förödande om befolkningen 

deltar i striden mot upprorsmakarna och sedan blir straffade för det av 

upprorsmakarna. Däremot är det högst eftersträvansvärt att med propaganda 

provocera upprorsmakarna till att öppet möta upprorsbekämparna eftersom de nu har 

kraftsamlat och är numerärt överlägsna.31   

 

2. Tilldela för området tillräcklig trupp för att avstyrka en upprorsmakares 

återkomst i styrka, installera dessa trupper i byarna och i städerna där 

befolkningen lever 

Även om upprorsbekämparen har varit framgångsrik i steg ett kommer troligtvis 

upprorsmakare finnas kvar i området som verkar dolt och som endast kan motverkas 

med hjälp av befolkningen. Därför ska statiska enheter bilda ett skyddsnät för 

befolkningen och upprorsbekämparens politiska enheter genom att bosätta sig bland 

befolkningen, i skjul om så krävs, och leva tillsammans med denna för att skapa 

gemensamma band. Parallellt med upprättandet av skyddsnätet ska småskaliga 

operationer och eldöverfall genomföras för att förhindra upprorsmakarnas återkomst 

till området. Om situationen är sådan att befolkningen är för utspridd för att kunna 

upprätta detta skyddsnät menar Galula att upprorsbekämparen kan deportera 

befolkningen i syfte att ge dem bättre säkerhet. Samtidigt betonar han dock att en 

sådan radikal handling är både komplicerad och farlig.32  

 

Komplikationerna med deportering är bland annat själva förflyttningen av 

befolkningen och anskaffandet av nya bostäder samt att befolkningen behöver hitta ett 

nytt levebröd. Vidare är det farligt eftersom befolkningen med största sannolikhet är 

                                                
31 Galula, 2006, 76f. 
32 Ibid., 77-80. 
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negativa till att lämna sina rötter vilket motverkar deras stöd till upprorsbekämparen. 

Dessutom menar Galula att deportering är ett defensivt agerande, genom att deportera 

befolkningen ges insurgenterna större rörelsefrihet och man går miste om 

underrättelser som befolkningen annars hade kunnat bidra med. Slutligen poängterar 

Galula att deportering är en sista utväg för upprorsbekämparen som endast bör 

tillämpas när utsikterna för vidare progression inte kan ses i upprorsbekämpningen.33     

 

3. Etablera kontakt med befolkningen, kontrollera dess rörelse i syfte att skära 

av dess kontakt med gerillan  

I det tredje steget i upprorsbekämpningen presenterar Galula tre övergripande 

målsättningar: 

 

• Återupprätta upprorsbekämparens auktoritet över befolkningen. 

• Isolera befolkningen fysiskt från gerillan i största möjliga utsträckning. 

• Inhämta nödvändiga underrättelser inför nästa punkt – eliminera 

upprorsmakarnas politiska celler. 

 

Fram till detta skede har enligt teorin ingen kontakt upprättats med befolkningen 

varför den nu ska upprättas. Galula menar att i detta skede kan inte befolkningen 

samarbeta med upprorsbekämparen eftersom befolkningen fortfarande befinner sig 

under upprorsmakarnas hot. Därför ska upprorsbekämparen beordra befolkningen att 

utföra kollektiva och individuella uppgifter mot betalning. Uppgifterna ska vara av 

sådan natur att de direkt gynnar befolkningen och i ett senare skede även 

upprorsbekämparen, till exempel genom att bygga vägar. På så sätt stödjer 

befolkningen upprorsbekämparen på ett passivt och långsiktigt sätt.34 

 

Ett led i att återupprätta auktoriteten över befolkningen är att upprätta en folkräkning 

och dela ut identitetskort. Folkräkningen innebär en kartläggning av familje- och 

släktband för att enklare spåra upprorsmakare eftersom upprorsmakares rekrytering 

främst sker via dessa kanaler enligt Galula. Vidare kan kontrollen över befolkningen 

bestå av att införa utegångsförbud och kräva befolkningen att anhålla om särskilt 

                                                
33 Galula, 2006, 78f. 
34 Ibid., 81f. 
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tillstånd om de vill lämna området. Detta ger befolkningen ett alibi gentemot 

upprorsmakarna till att inte stödja dem. Ytterligare ett led i att återupprätta kontrollen 

över befolkningen är att få dem att tillföra upprorsbekämparen underrättelser. Det 

sker enklast genom att skapa ett säkert sätt för befolkningen att delge underrättelserna, 

till exempel under det fysiska mötet under folkräkningsverksamheten, vid betalningen 

av uppgiftstagarna och vid utdelningen av identitetskort.35  

   

En förutsättning för att upprorsbekämparen ska åtnjuta befolkningens stöd är att 

upprorsbekämparen kan skydda befolkningen och att denne känner sig säker. Det gör 

upprorsbekämparen bäst genom frekventa patruller och mindre operationer i området 

både under dag- och nattetid. Tillika bör en beredskapsstyrka upprättas med förmåga 

att snabbt reagera på gerillaverksamhet. När befolkningens stöd börjar vinnas gör 

upprorsbekämparen bäst i att ta reda på vilka politiska reformer som befolkningen vill 

se och sedan vidarebefordra dem till högre ort.36  

 

Viktigt att poängtera i Galulas tredje punkt är att målsättningen att isolera 

befolkningen fysiskt från gerillan innebär att det är genom införandet av folkräkning 

och utegångsförbud som befolkningen isoleras från upprorsmakarna. Eftersom 

deportering av befolkningen behandlas i Galulas andra punkt görs tolkningen att det 

är med hjälp av ovannämnda medel upprorsbekämparen söker isolera befolkningen 

ytterligare.  

 

8. Vinn över eller kväv de sista upprorsmakarna 

Det åttonde och sista steget i Galulas teori är att vinna över eller kväva de sista 

kvarvarande upprorsmakarna. Detta i sin tur kan vara svårt eftersom de är få till 

antalet och utspridda, de genomför inte längre planerade offensiver och undviker 

kontakt med befolkningen. Att fortsätta med småskaliga operationer är tidskrävande 

för upprorsbekämparen och ger föga resultat. Därför insisterar Galula att 

upprorsbekämparen bör återgå till att genomföra storskaliga militära operationer likt 

steg ett men med skillnaden att inkludera befolkningen i operationerna.37  

 

                                                
35 Galula, 2006, 82ff. 
36 Ibid., 83f  
37 Ibid., 93. 
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Den grundläggande operativa principen för att eliminera ett fåtal upprorsmakare som 

är isolerade från befolkningen är att tvinga dem till att fly och sedan fånga dem på 

flykt. Vidare är det rimligt att upprorsmakarna vid det här laget har ett lågt stridsvärde 

vilket öppnar för möjligheten att beväpna befolkningen och göra dem en del av nätet 

som ska fånga upprorsmakarna. En sådan slutgiltig operations varaktighet kan bara 

grundas på de lokala omständigheterna, med hänsyn till att underlätta befolkningens 

deltagande och inte inverka på deras liv och levebröd. Slutligen bör en sådan 

operation kombineras med psykologisk krigföring, främst genom att erbjuda de 

återstående upprorsmakarna amnesti.38 

 

3.2 Gordon McCormicks Magiska Diamant  

Gordon McCormick har skapat en teoretisk modell för de olika aktörerna i en 

irreguljär konflikt och hur de påverkar varandra. Denna modell skall användas i 

undersökningen som ett analysverktyg i syfte att operationalisera Galulas teori och 

den insamlade empirin. På så sätt skapas indikatorer med vilka Galulas teori kan 

jämföras med britternas upprorsbekämpning. Modellens funktion och dess teoretiska 

tillämpning enligt McCormick ska redogöras i detta avsnitt. 

 

 

Figur 1, Dr. Gordon McCormicks Magiska Diamant.39 

 
                                                
38 Galula, 2006, 94. 
39 http://www.nps.edu/Academics/Centers/CCC/research/StudentTheses/canonico04.pdf, 
2014-05-05, 6. 
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McCormicks modell beskriver de olika aktörerna i en konflikt, upprorsmakarna, 

upprorsbekämparna, befolkningen och det internationella samfundet. De numrerade 

pilarna mellan aktörerna representerar de möjliga strategierna upprorsmakarna och 

upprorsbekämparna kan tillämpa: 

 

1. Att vinna befolkningens stöd. 

2. Att störa motståndarens försök att vinna befolkningens stöd. 

3. Att slå direkt mot motståndaren, störa dennes operationer och bryta dennes 

vilja att fortsätta kampen. 

4. Att störa motståndarens försök att vinna det internationella samfundets stöd i 

syfte att underminera och förneka legitimitet för dennes verksamhet. 

5. Att vinna det internationella samfundets stöd i syfte att erhålla legitimitet för 

egen verksamhet.40 

 

Feedback i modellen representerar faktumet att oavsett vilken strategi en aktör agerar 

enligt kan agerandet generera effekter enligt de övriga strategierna. 

Feedbackprocessen tillåter att aktörerna kan utvärdera huruvida deras operationer är 

framgångsrika eller ej. Det är således vitalt för respektive aktör att kunna analysera 

effekterna av operationerna och anpassa framtida operationer för att maximera egen 

effekt och minimera effekterna av motståndarens operationer.41 

 

Enligt McCormick måste upprorsbekämparens operationer alltid generera positiva 

effekter enligt 1:a och 5:e strategin eftersom det är endast med befolkningens stöd och 

det internationella samfundets stöd som de andra strategierna effektivt kan tillämpas. 

Emellertid menar inte McCormick att endast operationer enligt 1:a och 5:e strategin 

ska genomföras, men att samtliga operationer måste generera en positiv nettoeffekt 

enligt dessa.42 Huruvida britterna uppnådde positiva effekter enligt dessa strategier är 

inte undersökningens syfte att utröna, däremot ska ämnet diskuteras i 

resultatdiskussionen. 

 

                                                
40 http://www.nps.edu/Academics/Centers/CCC/research/StudentTheses/canonico04.pdf, 
2014-05-05, 8-12. 
41 Ibid., 12. 
42 Ibid.  
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Även om McCormick menar att samtliga operationer ska gagna 1:a och 5:e strategin 

erkänner han faktumet att operationer enligt 2:a och 3:e strategin behöver genomföras. 

Tillvägagångsättet för upprorsbekämparen är således enligt McCormick att 

genomföra operationer i den strategiska ordningen 1:a, 2:a och 3:e. Genom att 

tillämpa strategierna i denna ordning får upprorsbekämparen inledningsvis tillgång till 

värdefulla underrättelser från befolkningen. Dessa underrättelser är enligt McCormick 

en förutsättning för att kunna genomföra 2:a och 3:e strategins operationer, vilka bör 

genomföras när tillräckligt underrättelseunderlag finns och när lämpliga tillfällen 

tillåter det.43  

 

En intressant aspekt av att applicera både McCormicks Magiska Diamant-modell och 

Galulas teori på konflikten i Kenya är att teorierna är något kontrasterande. 

McCormick förespråkar att upprorsbekämparen först vinner befolkningens stöd, 

därefter isolerar den från upprorsmakarna och slutligen agerar direkt mot 

upprorsmakarna. Galula däremot förespråkar att direkta operationer mot 

upprorsmakaren (3:e strategin) genomförs tidigt för att därefter vinna befolkningens 

stöd (1:a strategin) och slutligen isolera den från upprorsmakarna (2:a strategin). 

Dessa kontraster och dess betydelse för konflikten i sig, men även för undersökningen, 

kommer belysas i resultatdiskussionen.  

 

3.3 Operationalisering 

För att kunna undersöka huruvida britternas upprorsbekämpning motsvarar Galulas 

teori krävs identifierade och påtagliga indikatorer för att möjliggöra analysen. Med 

hjälp av McCormicks Magiska Diamant ska dessa indikatorer identifieras i Galulas 

teori.  Operationaliseringen genomförs på de fyra av Galulas åtta strategiska punkter 

utifrån vilka undersökningen sker. Dessa fyra av Galulas punkter skall härefter 

kopplas mot McCormicks fem strategier enligt hans Magiska Diamant-modell. 

 

Jämförelsen kräver dock först en precisering av vilka aktörer i konflikten som 

representerar aktörerna i McCormicks modell. De brittisk-ledda enheterna (polis och 

militär) representerar COIN Force44, K.A.U och Mau Mau representerar Insurgent 

                                                
43 http://handle.dtic.mil/100.2/ADA460435, 2014-05-05, 11. 
44 Counterinsurgency force, på svenska; upprorsbekämpare. 
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Force45, den kenyanska befolkningen representerar Population och det internationella 

samfundet representerar International Community. Det internationella samfundet kan 

sägas representera en världsopinion under en konflikt, däremot har ingen aktiv sådan 

identifierats i konflikten under undersökningen. 

 

Galulas första punkt som innebär att koncentrera tillräcklig trupp med strävan att 

förstöra eller fördriva upprorsmakarna från ett givet område går i linje med 

McCormicks 3:e strategi, att slå direkt mot motståndaren. Det skulle kunna 

argumenteras för att Galulas första punkt inbegriper McCormicks 2:a strategi, att 

förhindra motståndaren från att vinna befolkningen, eftersom Galulas första punkt 

även syftar till att fördriva upprorsmakarna från området. Av textanalysen att döma är 

det däremot uppenbart att Galulas teori enbart fokuserar på aktioner direkt riktade mot 

upprorsmakarna och att samtliga upprorsmakare inte kommer att försvinna från 

området. Vidare betonar Galula att huvudsyftet med operationen är att bana väg för 

framtida operationer, därför bedöms Galulas första punkt endast representera 

McCormicks 3:e strategi. 

 

Galulas andra punkt, att avsätta tillräcklig trupp och stationera denna bland 

befolkningen i syfte att motverka att motståndaren återvänder till det givna området 

representerar McCormicks 1:a, 2:a och 3:e strategi. Enligt Galula ska 

upprorsbekämparens fokus riktas mot befolkningen samtidigt som de militära 

operationerna direkt riktade mot upprorsmakarna ska fortlöpa, vilket kan ses på sidan 

77; 

 
“This is why the counterinsurgent forces must now switch their attention from 
the guerrillas to the population. This does not mean that military activity will 
stop. On the contrary, the static units will continue tracking the guerrillas, but 
now through small-scale operations and ambushes, with the understanding that 
this activity must never distract them from their primary mission, which is to win 
the support of the population.”46 
 
 

Att fokus ska skifta från gerillan till befolkningen stödjer tolkningen att Galulas andra 

punkt verkar enligt McCormicks 1:a strategi, vidare innebär inte detta att den militära 

                                                
45 På svenska; upprorsmakare. 
46 Galula, 2006, 77. 
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aktiviteten avstannar, tvärtom ska småskaliga operationer och eldöverfall fortlöpa 

vilket går i linje med McCormicks 3:e strategi.  

 

Den tredje punkten, att etablera kontakt med befolkningen och kontrollera dess 

rörelse samt skära av kontakten med gerillan faller under McCormicks 2:a strategi 

eftersom den tydligt fokuserar på att förneka upprorsmakarna att vinna befolkningens 

stöd. Slutligen representerar Galulas åttonde punkt McCormicks 3:e strategi då den 

endast fokuserar på att genomföra operationer riktade direkt mot upprorsmakarna. 

 

Feedbackbegreppet kommer att behandlas i respektive punkt eftersom strategierna 

inte är ömsesidigt uteslutande utan till stor del påverkar varandra. Feedbackbegreppet 

förklarar hur ett agerande enligt en specifik strategi kan generera effekter enligt 

övriga strategier och behandlas ytterligare i resultatdiskussionen.  

 

4. Undersökning 
För att underlätta för läsaren kommer detta empiriska avsnitt inledningsvis bestå av en 

övergripande bakgrund av konflikten. Därefter avhandlas britternas agerande utifrån 

de fyra utvalda punkterna i Galulas upprorsbekämpningsteori, analys av empiri och 

teori sker löpande under respektive punkt. 

 

4.1 Fallstudie  

1952, 50 år efter att landet först upptäcktes, var Kenya en brittisk koloni styrd av en 

brittisk guvernör utsänd av Colonial Office i London. Landet var uppdelat i sju 

provinser som leddes välvilligt men totalitärt av sju brittiska kommissionärer jämnt 

fördelade på distrikten.   Ledningsorganisationen inom polisen bestod av europeiska 

officerare med afrikanska konstaplar, likaså bestod militären endast av europeiska 

officerare och afrikanska underofficerare och soldater. Det var med andra ord bara 

européer som bemannade de betydande statliga befattningarna. Vidare bestod två 

tredjedelar av den europeiska befolkningen av lantbrukare och markägare i White 

Highlands, som utgjordes av den bördigaste marken och som svarade för majoriteten 

av Kenyas jordbruksexporter.47  

 

                                                
47 Paget, 1967, 84f. 
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White Highlands gränsade till kikuyureservatet och stegvis utvecklades en avundsjuka 

bland kikuyufolket. Kikuyufolket var det mest sofistikerade och utbildade folkslaget 

och således det första folkslaget att uttrycka missnöje över skillnaderna. Missnöjet 

kom upp till den politiska ytan genom Jomo Kenyatta som ledde partiet Kenya 

African Union. Snart utvecklades Mau Mau, en våldsam falang till K.A.U men med 

samma mål, att eliminera de vita och skapa ett självständigt Kenya styrt av 

kikuyuer.48    

 

Kärnan i Mau Maus verksamhet var att få kikuyuer att svära eder vilket sedan långt 

tillbaka var en vida accepterad tradition bland kikuyuerna. Traditionen bar även med 

sig tron på det dödsstraff som kunde utfärdas om eden bröts. Det var således ett 

effektivt sätt att skapa och upprätthålla disciplin inom organisationen och kontroll 

över dess medlemmar. Ederna innebar bland annat att medlemmar inte fick avslöja 

något om organisationen och skulle de få i uppgift att mörda eller stjäla skulle de göra 

så utan att tveka.49  

 

Rapporter om våldsamheter som följd av Mau Maus aktiviteter ökade vilket gjorde att 

regeringen kriminaliserade de ceremonier under vilka eder svors. Trots detta fortsatte 

rapporterna om våldsamheter att öka, och dessutom rapporter om att det fanns en risk 

för revolt bland Kikuyufolket. Således utfärdade Sir Evelyn Baring, den brittiska 

guvernören i Kenya, undantagstillstånd den 21 oktober 1952 vilket kan ses som en 

definitiv start på upprorsbekämpningen.50 

 

4.1.1 Koncentrera tillräcklig beväpnad trupp för att förstöra eller fördriva 

huvuddelen av de beväpnade upprorsmakarna 

Den första åtgärden som vidtogs av den kenyanska regeringen direkt riktad mot 

upproret var operation Jock Scott som skulle vara en upprorsförebyggande operation.  

Operationen syftade till att kenyansk polis skulle arrestera 139 individer lierade med 

K.A.U i ett försök att få ett tidigt slut på upproret. 89 personer arresterades, däribland 

Jomo Kenyatta51, trots detta tidiga tillslag mot ledarna fortsatte våldsdåden och inom 

                                                
48 Paget, 1967, 86. 
49 Ibid., 87. 
50 Ibid., 88. 
51 Ibid. 
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en vecka efter operationen hade sju kenyanska lojalister och en europé mördats.52 

Jock Scott ägde rum 1952 men det skulle dröja till 1954 innan britterna genomförde 

någon omfattande och betydande operation mot Mau Mau. Perioden mellan 1952 och 

1954 bestod främst av stora sökoperationer i skogsområden där Mau Mau uppehöll 

sig vilka resulterade i arresteringar av de Mau Mau stödjare som lokaliserades med 

efterföljande rättegångar och deportering av civila. I november 1953 hade mellan 70 

000 och 100 000 kikuyuer deporterats och i vissa fall självmant flyttat.53   

 

Galula argumenterar för att upprorsbekämparen bör genomföra en inledande 

operation i ett rött område som syftar till att slå sönder kärnan hos upprorsmakarna 

vilket banar väg för framtida operationer. 54  Britterna genomförde en inledande 

operation, Jock Scott, samma natt som undantagstillståndet utlystes vilken var riktad 

mot ledarblocket i KA.U. Jock Scott bidrog dock inte till att reducera våldsamheterna, 

vilka fortsatte och intensifierades. Att britternas operation inte var så pass 

framgångsrik som de önskade kan förklaras med det faktum att Mau Maus 

verksamhet fördes dolt och inget huvudsäte för deras verksamhet hade ännu 

identifierats av britterna på grund av otillräckliga underrättelser.55 Således fanns inget 

definierat mål mot vilket britterna kunde slå.  

 

Även om våldsamheterna fortsatte efter Jock Scott kan det å andra sidan argumenteras 

för att britternas agerande är förenligt med Galulas teori eftersom han menar att denna 

första operation även syftar till att bana väg för framtida operationer. Att operationen 

banar väg för framtida operationer är i det närmaste obestridligt då kärnan i det parti 

som utgjorde revoltens lagliga fasad arresterats. Förvisso intensifierades upproret 

under lång tid efter Jock Scott men det är rimligt att påstå att ett fungerande pro-

revolutionärt parti hade försvårat britternas upprorsbekämpning. Ett fungerande parti 

hade bland annat kunnat bedriva kontinuerlig propagandaverksamhet mot 

befolkningen i syfte att vinna den men också mot det internationella samfundet i syfte 

att vinna legitimitet för deras kamp.   

 

                                                
52 Percox, 2012, 49ff.  
53 Paget, 1967, 54.  
54 Galula, 2006, 75. 
55 Bennett, 2013, 13. 
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Mau Mau organisationen hade sitt högkvarter i Nairobi och därifrån styrdes de yttre 

gerillaenheterna. De yttre enheterna var stationerade i Central Province och östra Rift 

Valley vilket inkluderade stora skogsområdena i Aberdare Mountains och runt Mount 

Kenya, dessa områden erbjöd gerillan idealiska baser att utgå ifrån med sin 

gerillaverksamhet. Mau Maus gerillaorganisation bestod av 12 000 till 15 000 

personer som aktivt deltog i våldsamma aktiviteter medan ungefär 30 000 passiva 

medlemmar stödde den aktiva delen. Stödet bestod bland annat av att förse gerillan 

med mat, pengar, information och rekryter.56 Det var dock först 1954 som britterna 

till fullo insåg betydelsen av Nairobi, att Mau Maus ledning de facto befann sig där. 

Fram till 1954 hade britterna främst opererat i skogsområdena på jakt efter Mau Mau 

men med den nya vetskapen riktades fokus istället mot Nairobi. Av de 200 000 

invånarna i Nairobi bedömde britterna att mer än en fjärdedel var kikuyuer och att 

samtliga kikuyuer sympatiserade med revolten, om än under ytan. Laglösheten var 

hög i huvudstaden och det var tydligt att Mau Mau hade kontrollen över den.57 

 

Britterna fattade således beslut om att genomföra en riktad operation mot Mau Mau i 

Nairobi som kom att kallas operation Anvil. Operationen innebar en omfattande 

avspärrning av staden följt av en genomsökning efter Mau Mau anhängare. Militären 

stod för avspärrningen medan polisiära styrkor genomförde själva eftersökningarna 

sektor för sektor som efterhand överlämnades till militären att kontrollera. Därefter 

följde en tvåveckors fas av mindre operationer för att rensa ut de Mau Mau anhängare 

som kommit undan den inledande operationen. I ett senare skede började britterna 

operera inifrån Nairobi och ut i kikuyureservatet i syfte att fördriva gerillan ut i 

skogsområdena. Operation Anvil var en storskalig seger för britterna och operationen 

kan sägas ha knäckt Mau Mau. Följderna blev att britterna nu bättre kunde kartlägga 

organisationen och att befolkningen mer välvilligt lämnade information om Mau Mau 

eftersom gerillan inte längre förtryckte befolkningen.58 

 

Operation Anvil speglar kännetecknen för Galulas första punkt bättre än Jock Scott 

eftersom Galula i första punktens rubrik specifikt uttrycker att det är de beväpnade 

upprorsmakarna som ska förstöras eller fördrivas, inte de obeväpnade politikerna. 

                                                
56 Paget, 1967, 90f. 
57 Ibid., 97. 
58 Ibid., 98f. 
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Dessutom är det brittiska tillvägagångssättet under Anvil nära identiskt med det 

tillvägagångssätt Galula förespråkar i hans trestegsmetod. Vidare representerar 

Nairobi en träffsäker motsvarighet till vad Galula benämner ett rött område, där 

upprorsmakarna effektivt kontrollerar befolkningen och bedriver 

gerillaverksamhet.59Gerillaverksamheten i detta sammanhang är dock ingen öppen 

verksamhet eftersom det mesta av verksamheten skedde dolt i form av ledning av, och 

stöd till organisationens utspridda enheter. Vidare liknar operation Anvil den 

trestegsmetod Galula teoretiserar om och som innebär att upprorsbekämparen 

inledningsvis skall operera utifrån och in i det röda området i syfte att inringa 

upprorsmakarna. Därefter skall de verka inifrån och ut i syfte att driva 

upprorsmakarna ut från området. Slutligen skall upprorsbekämparens enheter operera 

i mindre sektorer inom området.60 Britterna gjorde precis detta; de stationerade 

militära enheter runtom Nairobi för att inringa upprorsmakarna medan polisen sökte 

igenom staden på jakt efter Mau Mau medlemmar. Operationen resulterade i att en 

ansenlig mängd Mau Mau sympatisörer och anhängare arresterades, att kontakten och 

stödet till gerillaenheterna utanför staden skars av, att Mau Maus kontroll över staden 

bröts samt att britterna erhöll värdefulla underrättelser via de som arresterades.61  

 

I kontrast till Jock Scott ägde Anvil inte rum i inledningen av upprorsbekämpningen 

men däremot har den fler beröringspunkter med Galulas första punkt, främst den 

trestegsmetod Galula förespråkar i röda områden. Vidare banade resultaten av Anvil 

definitivt väg för britternas framtida operationer tack vare de nya underrättelserna om 

Mau Maus verksamhet. Därtill bidrar även det faktum att kontakten skars av mellan 

utspridda gerillaenheter och stödet från Nairobi samt att britterna återtog kontrollen 

över staden.  

 

Operation Anvil renderade positiva effekter för britterna enligt McCormicks 2:a och 

3:e strategi, de slog direkt mot motståndaren och återtog kontrollen över Nairobi samt 

begränsade Mau Maus inflytelse på befolkningen  

 

                                                
59 Galula, 2006, 49. 
60 Ibid., 76.  
61 Paget, 1967, 99. 
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4.1.2 Tilldela för området tillräcklig trupp för att avstyrka en upprorsmakares 

återkomst i styrka, installera dessa trupper i byarna och i städerna där 

befolkningen lever 

Inledningsvis stationerade britterna soldater i mindre enheter på de europeiska 

kolonisternas farmar för att skydda dem från Mau Mau attacker. Denna spridning av 

soldater på farmar samt att även plutoner var utspridda för att skydda vitala 

installationer, bland annat ammunitionsförråd, skapade oenighet bland britterna om 

huruvida de skulle agera defensivt eller offensivt i bekämpningen av upproret. 

Således levde soldaterna på kolonisternas farmar endast under de inledande 

månaderna av konflikten innan britterna började genomföra offensiva aktioner.62    

 

Efter operation Anvil stationerade britterna en bataljon i Nairobi och fortsatte 

genomföra överraskningsoperationer grundat på nya underrättelser från befolkningen. 

Vidare följde en intensifiering av den redan påbörjade deporteringen av befolkningen 

och strävan att förneka gerillan tillgång till förnödenheter. Eftersom det mesta av 

gerillan nu var fördriven till skogsområden och inte längre åtnjöt något stöd från 

befolkningen i kikuyureservatet eller Nairobi tvingades de således själva söka sig ut 

ur sina tillhåll för att tillgodose sina livsnödvändiga behov. Detta medförde att det för 

britterna blev lättare att genomföra eldöverfall mot dem.63  

 

Att britterna stationerade en bataljon i Nairobi för att fortsätta med sökoperationer 

efter operation Anvil för att bibehålla trycket på Mau Mau stämmer väl överens med 

Galulas teori. Galula menar att i hans andra punkt måste upprorsbekämparen fortsätta 

att genomföra mindre operationer och eldöverfall mot gerillan för att förhindra att 

gerillan återvänder till området och kommer tillbaka i styrka.64  

 

Deportering av befolkningen hade påbörjats innan operation Anvil men 

intensifierades efter operationen i form av att deportera utspridda kikuyufamiljer för 

att de rent geografiskt skulle vara mer samlade och således lättare att kontrollera och 

skydda. Inledningsvis motsatte sig befolkningen denna tvångsförflyttning men delar 

                                                
62 Bennett, 2013, 38. 
63 Paget, 1967, 99f. 
64 Galula, 2006, 77. 
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av den kom senare att inse fördelarna med bättre skydd, bättre affärer och bättre 

skolor och i slutet av 1954 hade en miljon kikuyuer deporterats.65  

 

Det kan argumenteras huruvida britternas deportering av befolkningen stämmer 

överens med Galulas teori, eftersom han menar att deportering är en defensiv åtgärd 

som bör ses som en sista utväg när upprorsbekämparen inte har något bättre 

handlingsalternativ. Istället bör upprorsbekämparen sträva efter att leva med 

befolkningen och erbjuda sitt stöd till den kommunala verksamheten, icke desto 

mindre nämner han deportering som ett möjligt agerande. Vidare skriver Galula att 

deportering kan medföra att befolkningen intar en negativ ställning gentemot 

upprorsbekämparen vilket direkt motverkar strävan att vinna deras stöd. Dessutom 

menar Galula att upprorsmakarna ges större rörelsefrihet och att befolkningen inte kan 

bistå upprorsbekämparna med underrättelser längre vilket de hade kunnat göra om de 

bott närmare gerillan.66 Under de inledande månaderna av britternas militära närvaro i 

Kenya bodde visserligen mindre enheter med befolkningen för att bidra med skydd, 

emellertid var det den europeiska befolkningen de brittiska enheterna levde med, inte 

den kenyanska. Förvisso behövde även de skydd eftersom Mau Maus specifika 

målsättning var att eliminera européerna i Kenya, men det var den etniska kenyanska 

befolkningen de hade behövt skydda eftersom det var deras stöd och samarbete de 

behövde vinna genom att leva tillsammans med dem.  

 

Bortsett från de första månadernas samlevnad med den europeiska befolkningen 

vidtog britterna Galulas sista utväg och deporterade kikuyuer i stora antal och relativt 

tidigt i konflikten. Effekterna som deporteringen hade på befolkningen enligt Paget är 

identiska med de teoretiska effekter Galula redogör för; inledningsvis accepterade 

kikuyuerna motvilligt det faktum att de tvingades flytta för att senare inse fördelarna 

med framförallt bättre säkerhet men även bättre skolor och affärer.67 Att en folkgrupp 

endast motvilligt accepterar en tvångsförflyttning är å andra sidan naturligt för vilken 

befälhavare som helst som fattar beslut i en irreguljär konflikt. Det är också naturligt 

att samma befolkning villigt flyttar till ett område med bättre säkerhet i tider av 

konflikt. Det kan med andra ord ifrågasättas hur krigsvetenskaplig Galulas teori är på 

                                                
65 Paget, 1967, 100. 
66 Galula, 2006, 78f. 
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just denna punkt eftersom det kan tyckas vara en allmängiltig sanning att människan 

inte vill tvingas ifrån sina rötter. 

 

Det hade kunnat påstås att deporteringen av kikuyuer borde sortera under 

McCormicks 1:a strategi, som ett försök att vinna befolkningens stöd genom att 

erbjuda befolkningen bättre säkerhet, bättre skolor och bättre affärer. Däremot 

bedöms inte britterna ha gjort det med avsikt att vinna befolkningens stöd utan främst 

för att isolera befolkningen från Mau Mau enligt 2:a strategin, och således enklare 

kunna slå mot Mau Mau enligt 3:e strategin, således representerar Galulas andra 

punkt 2:a och 3:e strategin i McCormicks modell. Antagandet att operationer enligt 

2:a strategin skulle gett effekter även enligt 3:e strategin går i linje med 

feedbackfunktionen att operationer enligt en särskild strategi kan generera effekter 

enligt andra strategier. 

 

4.1.3 Etablera kontakt med befolkningen, kontrollera dess rörelse i syfte att 

skära av dess kontakt med gerillan 

Galulas tredje punkt innefattar tre delmål upprorsbekämparen bör sträva efter; 

återupprätta upprorsbekämparens auktoritet över befolkningen, isolera befolkningen 

fysiskt från gerillan i största möjliga utsträckning och inhämta nödvändiga 

underrättelser inför punkt 4 – eliminera upprorsmakarnas politiska celler.68 Även om 

de politiska aspekterna inte behandlas i undersökningen utgör det tredje målet icke 

desto mindre Galulas teori.  

 

Britterna försökte återupprätta auktoriteten över befolkningen efter operation Anvil 

genom att dela ut identitetskort till den del av befolkningen i Nairobi som inte 

arresterades under operationen i syfte att bättre kontrollera stadsbefolkningen.69 Detta 

kan liknas vid den folkräkning Galula påtalar för att underlätta spårandet av 

upprorsmakare. Ytterligare åtgärder britterna vidtog för att kontrollera befolkningen 

var att införa utegångsförbud. Av Bennetts bok att döma verkade britterna dock 

främst använda utegångsförbuden som bestraffning när befolkningen i byar inte 

samarbetade med dem till den utsträckning britterna ville.70 
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Britterna var måna om att inte låta andra kenyanska folkslag uppmärksamma att Mau 

Mau eventuellt skulle vinna några fördelar med sitt uppror eftersom risken då var stor 

att andra folkgrupper antingen skulle sluta upp bakom Mau Mau eller starta nya 

uppror. Därför förde britterna en, enligt Percox, piska-och-morot-liknande kampanj 

gentemot civilbefolkningen för att de inte skulle sluta upp bakom Mau Maus revolt. 

Piskan innebar att kikuyuerna som stödde Mau Mau kunde få sin mark konfiskerad, 

sitt boskap konfiskerat, utegångsförbud och arbetsförbud utanför reservaten. Moroten 

i sin tur innebar för de andra folkgrupperna att de kunde köpa före detta kikuyuägt 

boskap billigt, ta kikuyernas arbeten utanför reservaten och erhålla löneförhöjningar.71 

Detta piska-och-morot-förfarandet användes även vad gällde själva byarna dit 

befolkningen deporterades, byar som bedömdes vara lojala mot upprorsbekämparna 

belönades med ekonomiska och sociala fördelar och användes som förebilder för 

andra byar. I kontrast till de förebildliga byarna fanns det byar som mottog mer piska 

än morot i form av att byarna var avsiktligt underutvecklade och smutsiga.72 Detta 

piska-och-morot-förfarande kan också ses som ett försök av britterna att kontrollera 

befolkningen med hjälp av repressiva medel.   

 

Galulas instruktion att isolera befolkningen från gerillan uppfylldes av britterna 

eftersom de deporterade civila kikuyuer, deporteringen nådde sin höjdpunkt efter 

operation Anvil som dessutom drev ut gerillan från både Nairobi och kikuyureservatet 

ut till skogsområdena. Även om Galula avhandlar deportering i sin andra punkt 

genererar ett sådant förfarande tydliga effekter även på denna punkt vilket inte kan 

negligeras då en av målsättningarna är att isolera befolkningen fysiskt från gerillan. 

Vidare synliggörs direkta likheter mellan britternas agerande och Galulas teori även i 

britternas försök att upprätta en folkräkning och utdelning av identitetskort samt 

tillämpningen av utegångsförbud. Syftet enligt Galula med folkräkningen är att bättre 

kartlägga befolkningens familje- och släktrelationer eftersom gerillarekryteringen 

främst sker via de kanalerna. 73  Eftersom underrättelseunderlaget i allmänhet 

förbättrades avsevärt efter operation Anvil är det rimligt att även 

folkräkningsmetoden bidrog till denna förbättring. Den främsta anledningen till det 

förbättrade underrättelseunderlaget berodde dock på att gerillan var så gott som borta 
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från Nairobi och kikuyureservatet vilket gjorde att det inte krävdes särskilda tillfällen 

för att befolkningen skulle våga lämna information vilket Galula menar.74  

 

Enligt Galulas teori har upprorsbekämparen vid det här laget ingen upprättad kontakt 

med befolkningen och befolkningen kommer undvika att söka kontakt med 

upprorsbekämparen. Kontaktbarriären måste brytas och den kan bara brytas med kraft, 

med det menar Galula att upprorsbekämparen måste påtvinga befolkningen sin vilja.75 

Vid det här laget hade britterna redan deporterat kikuyer och genomfört 

massarresteringar och förhör med kikuyer, skyldiga som icke skyldiga till upproret. 

Kontakten med befolkningen var alltså redan upprättad och britternas vilja hade redan 

börjat påtvingas befolkningen vilket skiljer sig från Galulas teori.  

 

Enligt Percox motiverade den brittiska överbefälhavaren deporteringen med att det 

blev lättare att kontrollera befolkningen. Anledningarna som förenklade kontrollen 

var bland annat möjligheten att utfärda utegångsförbud och att det var lättare att 

utdela kommunala bestraffningar. Utegångsförbuden syftade till att förneka gerillan 

att mottaga stöd från befolkningen.76 Sådana åtgärder förespråkar även Galula, han 

menar att utegångsförbuden ger befolkningen alibi för att inte hjälpa gerillan vilket 

visserligen förutsätter att befolkningen är på upprorsmakarnas sida men icke desto 

mindre blir effekterna de samma, gerillan får inget stöd. Vidare påtalar Galula även 

behovet av lag och ordning för att kontrollera befolkningen vilket går hand i hand 

med den brittiske överbefälhavarens åsikt att deporteringen gjorde ”the maintenance 

of law and order as simple as possible.”77 

 

Britternas agerande faller under McCormicks 2:a strategi, deras fokus är riktat mot att 

förneka gerillan att vinna befolkningens stöd. Även om operationerna i sig främst 

påverkar befolkningen genererar dessa operationer effekter som sammantaget tydligt 

begränsar kontakten mellan gerilla och befolkning.  
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4.1.4 Vinn över eller kväv de sista upprorsmakarna 

Även om operation Anvil anses ha varit en avgörande faktor för bekämpningen av 

Mau Mau fortsatte gerillan att verka från skogsområdena de drivits ut till, om än på 

mycket lägre nivå än tidigare. Därför blev britternas nästa målsättning att genomsöka 

skogsområdena i jakt på den kvarvarande gerillan. Således genomfördes två 

storskaliga sökoperationer, den första en skallgångsliknande genomsökning medan 

under den andra operationen tilldelades mindre enheter särskilda områden att 

behärska. Även om den andra operationen visade sig vara mer effektiv var de båda 

relativt ineffektiva, sammanlagt tillfångatogs eller dödades endast 438 gerillasoldater 

under operationerna.78  

 

Senare utvecklades ytterligare en metod att bekämpa den kvarvarande gerillan vilken 

bestod i att att använda sig av tillfångatagna, före detta Mau Mau gerillasoldater. 

Deras sympatier låg inte i en särskild politisk kamp utan de sympatiserade snarare 

med deras individuella gerillaledare. Detta bar med sig att Mau Mau gerillasoldater 

villigt bytte sida till britternas och stred mot före detta vapenbröder under europeisk 

ledning i så kallade pseudo-gäng. Antalet enheter av detta slag ökade och utvecklades 

och till sist skickades beväpnade enheter bestående av endast före detta gerillasoldater 

ut i skogsområdena för att genomföra sökoperationer och eldöverfall. Med andra ord 

låg britternas fokus på skogsområdena i vilka sökoperationerna av de mindre 

enheterna höll gerillan på flykt medan större enheter genomförde patruller och 

eldöverfall.79 Principen att försätta gerillasoldaterna på flykt för att sedan lättare fånga 

in dem förstärks av Bennett då han skriver om att operation Dante var den sista 

storskaliga offensiven. Under operation Dante användes nästintill samtliga 

upprorsbekämpande enheter till att söka igenom skogsområden i syfte att sätta 

gerillan på flykt mot bemannade stopplinjer längs skogskanterna. Operation Dante var 

den sista operationen av sitt slag, därefter genomfördes småskaliga operationer med 

pseudo-gäng för att eliminera de sista gerillaenheterna.80 Ännu en metod skulle dock 

hinna användas, i slutet av 1955 provades en typ av sökoperation vilken innebar att 

befolkningen deltog. Vid två tillfällen deltog 70 000 respektive 45 000 civila i 
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sökoperationerna med machetes, om gerillasoldaterna inte höggs ihjäl av 

befolkningen sköts de ihjäl av den understödjande polisen.81  

 

Under slutskedet av en upprorsbekämpning menar Galula att småskaliga operationer 

inte längre är effektiva utan upprorsbekämparen borde istället genomföra storskaliga 

militära operationer i samarbete med befolkningen. Kontraster kan ses här mellan 

britternas agerande och Galulas teori, nämligen att de storskaliga operationerna inte 

var särskilt effektiva till en början. Vidare kontrasterande är det faktum att britternas 

småskaliga operationer de facto var effektiva, men som enligt Galula är 

tidskonsumerande och oproduktiva. 82  Vad britternas agerande däremot har 

gemensamt med Galulas teori är att de samarbetar med befolkningen vilket den villigt 

gjorde i sökoperationerna i skogsområdena då tusentals kikuyuer deltog.  

 

Analysen på denna sista punkt blir inte lika rättfram tydlig som de andra eftersom 

britterna använde sig av ett antal olika metoder att eliminera och arrestera de sista 

gerillasoldaterna. De första storskaliga operationerna gav dålig effekt för att sedan ge 

god effekt när befolkningen deltog i sökoperationerna. Samtidigt använde britterna sig 

av de så kallade pseudo-gängen i vilka före detta Mau Mau gerillasoldater ingick och 

som visade sig vara mycket effektiva. Således finns likheten med Galulas teori i de 

storskaliga operationerna i vilka befolkningen deltog. Å andra sidan genomfördes två 

storskaliga operationer utan befolkningen som visade sig vara ineffektiva. En andra 

likhet ligger i att britterna erbjöd Mau Mau medlemmarna amnesti mot att de gick 

med i pseudo-gängen. Både Galulas teori och britternas agerande går i linje med 

McCormicks 3:e strategi, att slå direkt mot upprorsmakaren. 
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5. Resultatredovisning 
 

5.1 Resultat 

Resultatet presenteras uppdelat på respektive punkt i Galulas 

upprorsbekämpningsteori. Under respektive punkt åskådliggörs likheterna och 

skillnaderna mellan Galulas teori och britternas agerande enligt de strategiska punkter 

som utgör McCormicks Magiska Diamant. Därefter förs en resultatdiskussion följt av 

en sammanfattning vilken besvarar frågeställningarna. 

 

5.1.1 Koncentrera tillräcklig beväpnad trupp för att förstöra eller fördriva 

huvuddelen av de beväpnade upprorsmakarna 

Enligt den teoretiska anknytning som presenterats i kapitel 3 kännetecknas Galulas 

första punkt i upprorsbekämpningsteorin av McCormicks 3:e strategi, att 

upprorsbekämparen slår direkt mot motståndaren. Enligt textanalysen på empirin 

utifrån Galulas teorier återfinns många och tydliga likheter, framförallt operation 

Anvil och den trestegsmetod Galula förespråkar i ett rött område. Operation Anvil var 

förvisso ingen inledande operation i upprorsbekämpningen eftersom den ägde rum två 

år efter undantagstillståndet. Icke desto mindre riktade Anvil sig mot vad Galula 

benämner ett rött område och britternas förfarande gick ut på att inringa gerillan 

utifrån och in, precis som Galulas teori. En operation som däremot var tidig var Jock 

Scott vilken omfattade arresteringen av K.A.Us ledning vilken också kan liknas vid 

Galulas första punkt eftersom den syftar till att bana väg för framtida operationer men 

inbegriper inte aktioner mot den beväpnade gerillan. Det finns däremot ett tydligt 

inslag av militära aktioner i operation Anvil vilket gör den till en bättre motsvarighet 

till Galulas första punkt i teorin.  

 

Anvil kännetecknas av McCormicks 3:e strategi, men även den 2:a strategin. Den 2:a 

strategin inbegriper verksamhet som syftar till att skära av kontakten mellan gerillan 

och befolkningen vilket britterna uppnådde då de arresterade, dödade och fördrev 

gerillasoldater från Nairobi. Att en aktion i sig får effekter på flera av McCormicks 

strategier förklaras av komplexiteten i en irreguljär konflikt och den inre verkan 

aktörerna har på varandra. 
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McCormicks Magiska 

Diamant 

Galulas teori Britternas agerande 

1   

2  X 

3 X X 

4   

5   

Figur 2, McCormicks Magiska Diamant applicerad på teori och empiri 

 

5.1.2 Tilldela för området tillräcklig trupp för att avstyrka en upprorsmakares 

återkomst i styrka, installera dessa trupper i byarna och i städerna där 

befolkningen lever 

Galulas andra punkt går huvudsakligen ut på att upprorsbekämparna ska skydda 

befolkningen från gerillan i syfte att förhindra att gerillan återhämtar sig från den 

första operationen och att isolera befolkningen från gerillan. Tillvägagångssättet 

Galula förordar är att upprorsbekämparen stationerar sig bland befolkningen och lever 

med den för att på så sätt både skydda och vinna befolkningen. Vidare menar Galula 

att ett glesbefolkat land kanske inte tillåter för denna metod vilket kan lösas genom 

deportering, som å andra sidan bör ses som ett sista alternativ. Samtidigt ska mindre 

operationer genomföras, riktade direkt mot gerillan. Således motsvarar Galulas andra 

punkt 1:a, 2:a och 3:e strategin.  

 

Upprorsbekämpningen som britterna förde innebar inledningsvis precis detta, att 

stationera militär på farmar för att säkerställa befolkningens skydd. Däremot tillhörde 

dessa farmar europeiska markägare som förvisso behövde skydd, men som inte 

utgjorde något slags rekryteringsmaterial för Mau Mau. Det var den kenyanska 

befolkningen som i första hand behövde skydd, både från våld och rekryteringsförsök. 

I ett senare skede började britterna deportera kikuyer till fångliknande läger men som 

åtminstone skyddade dem från Mau Mau. Vissa fördelar fanns enligt Paget som till 

exempel bättre skolor och affärer men dessa anses inte väga upp för det humana 

lidandet i att tvingas flytta mot sin vilja och få sin frihet begränsad. Därför anses inte 

britternas agerande generera effekter enligt McCormicks 1:a strategi, att vinna 

befolkningen. Denna aspekt kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen. 
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Ytterligare en effekt av deporteringen var att befolkningen isolerades från gerillan i 

samband med deporteringen vilket går helt i linje med McCormicks 2:a strategi, att 

störa gerillans försök att vinna befolkningen. Deporteringen hade börjat redan innan 

operation Anvil (som representerar Galulas första steg i upprorsbekämpning) men 

tilltog efteråt. Operation Anvil genererade också ett bättre underrättelseunderlag för 

britterna vilket följaktligen effektiviserade de mindre sökoperationer de genomförde i 

jakt på Mau Mau. Sammantaget genererade britternas agerande positiva effekter 

enligt McCormicks 2:a och 3:e strategi.  

 

McCormicks Magiska 

Diamant 

Galulas teori Britternas agerande 

1 X  

2 X X 

3 X X 

4   

5   

Figur 3, McCormicks Magiska Diamant applicerad på teori och empiri 

 

5.1.3 Etablera kontakt med befolkningen, kontrollera dess rörelse i syfte att 

skära av dess kontakt med gerillan 

På denna tredje punkt redogör Galula för tre övergripande målsättningar för 

upprorsbekämparen; att återupprätta auktoriteten över befolkningen, att isolera 

befolkningen fysiskt från gerillan och att inhämta underrättelser för att eliminera de 

politiska cellerna. Således innebär Galulas tredje punkt ett förfarande som genererar 

effekter enligt McCormicks 2:a strategi, att förhindra gerillan att vinna befolkningens 

stöd. Denna effekt uppnås genom att återta kontrollen över befolkningen och 

därigenom ytterligare isolera den från gerillan.  

 

Innebörden av Galulas tredje punkt förekommer i britternas upprorsbekämpning dock 

ej lika tydligt eller definierbart som ett enskilt stadie vilket Galulas första och andra 

punkt kan påstås göra. De effekter Galula menar att upprorsbekämparen bör söka i 

denna fas lyckas britterna till viss mån uppnå men inte genom isolerade operationer 

med just de syftena. Vad britterna däremot gjorde vilket tydligt kan urskiljas och som 
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går i linje med Galulas teori är att de upprättade en folkräkning, de delade ut 

identitetskort och de införde utegångsförbud.  

 

Britterna lyckades isolera befolkningen från gerillan och erhöll underrättelser från 

befolkningen direkt efter operation Anvil eftersom gerillan fördrevs från Nairobi och 

att de oskyldiga invånarna därefter villigt bidrog med underrättelser. Även om 

operation Anvil sägs representera Galulas första punkt och deporteringen motsvara 

hans andra punkt, motsvarar effekterna av detta agerande Galulas tredje punkt vilket 

möjliggörs av feedbackkriteriet. Resultatet blir således att britternas agerande står i 

paritet med Galulas teori. 

 

Folkräkningen, de nya underrättelserna från befolkningen, identitetskorten och 

utegångsförbuden motsvarar Galulas teori om att återta kontrollen över befolkningen 

samtidigt som det motsvarar McCormicks 2:a strategi att förneka gerillan att vinna 

befolkningens stöd. Galulas uppmaning att isolera befolkningen från gerillan speglas 

genom britternas deportering av befolkningen. Deporteringen tillsammans med 

ovannämnda åtgärder för att återupprätta kontrollen över befolkningen faller under 

McCormicks 2:a strategi, att förhindra gerillan från att vinna befolkningen. Utan 

fysisk kontakt med gerillan och hårt kontrollerade av britterna var befolkningen de 

facto isolerad från gerillan.  

 

McCormicks Magiska 

Diamant 

Galulas teori Britternas agerande 

1   

2 X X 

3   

4   

5   

Figur 4, McCormicks Magiska Diamant applicerad på teori och empiri 

 
5.1.4 Vinn över eller kväv de sista upprorsmakarna 

Galulas åttonde och sista punkt i hans upprorsbekämpningsteori innefattar hur de sista 

upprorsmakarna bäst bekämpas. Vilket antyds redan på benämningen av denna punkt 

riktar Galulas teori fokus helt i enlighet med McCormicks 3:e strategi, att slå direkt 
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mot motståndaren. Det bästa sättet att göra detta enligt Galula är att genomföra 

storskaliga operationer i vilka befolkningen deltar, småskaliga operationer menar han 

är tidskrävande och ineffektiva. Tillvägagångssättet för de storskaliga operationerna 

bör innefatta ett stort antal deltagare som söker igenom områdena i syfte att försätta 

gerillasoldaterna på flykt för att tvinga in dem i det utstationerade militära nätet. 

 

Utifrån Galulas teori finns både likheter och skillnader i britternas agerande, de 

genomförde både små- och storskaliga operationer med och utan befolkningens 

assistans. Det som skiljer sig från teorin är att britternas småskaliga operationer var 

framgångsrika, främst tack vare de före detta Mau Mau gerillasoldater som vanns 

över och deltog i sökoperationerna. Storskaliga operationer genomfördes också både 

med och utan befolkningen, då de genomfördes utan befolkningen bedömdes de vara 

ineffektiva enligt Paget. Senare skulle dessa storskaliga operationer förstärkas av 

tusental civilas deltagande vilket visade sig vara framgångsrikt. Metoden britterna 

använde vid storskaliga operationer är identisk med den Galula förespråkar, att söka 

av stora områden för att tvinga gerillan in i det militära nätet vars uppgift var att 

tillfångata alternativt eliminera den flyende gerillan. Oavsett likheterna och 

skillnaderna mellan britternas agerande och Galulas teori står britternas agerande 

också i enlighet med McCormicks 3:e strategi, att slå direkt mot upprorsmakarna. 

 

McCormicks Magiska 

Diamant 

Galulas teori Britternas agerande 

1   

2   

3 X X 

4   

5   

Figur 5, McCormicks Magiska Diamant applicerad på teori och empiri 
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5.2 Sammanfattning 

Enligt ovanstående resultatredovisningar visar undersökningen att britternas agerande 

i stor utsträckning liknar den teori Galula skapat för upprorsbekämpning. Nedan följer 

svar på de frågeställningar som undersökningen ska besvara.  

 

Är David Galulas teori om upprorsbekämpning tillämpbar på den brittiska 

upprorsbekämpningen i Kenya? 

Ja, britterna tillämpar en upprorsbekämpning som bär många och tydliga likheter med 

Galulas upprorsbekämpningsteori. Hade britterna följt Galulas teori i de aspekter som 

de fyra utvalda punkterna avser hade samma resultat uppnåtts, Mau Mau hade 

bekämpats. 

 

Vilka likheter och skillnader förekommer mellan britternas upprorsbekämpning 

och David Galulas upprorsbekämpningsteori, hur skiljer sig effekterna av det 

verkliga agerandet respektive det teoretiska?  

Likheterna och skillnaderna mellan britternas agerande och Galulas teori har 

redovisats ovan och sammanfattningsvis återfinns många av Galulas 

rekommendationer från de fyra punkter som undersökningen avgränsat sig till. Den 

mest betydelsefulla likheten är deporteringen av befolkningen vilken Galula förefaller 

att avråda upprorsbekämparen från att tillämpa men som effektivt isolerar 

befolkningen från upprorsmakarna. Vidare skiljer sig britternas agerande från Galulas 

teori i de avslutande operationerna som innefattas av Galulas åttonde punkt eftersom 

britterna åtog sig att genomföra småskaliga operationer vilka gav goda resultat, vilket 

Galula avråder. Vidare stöds också textanalyserna av McCormicks Magiska Diamant 

som fungerar som ett mätinstrument för att påvisa de gemensamma nämnarna i 

britternas agerande och i Galulas teori. Förvisso skiljer de sig åt i Galulas första och 

andra punkt i teorin vilket diskuteras vidare i resultatdiskussionen.   

 

Fler skillnader mellan Galulas teori och britternas agerande har identifierats under 

undersökningen men har dock inte visat sig vara av nämnvärd betydelse för 

konfliktens gång eller resultatet av britternas upprorsbekämpning. Skillnaderna består 

av de underrättelser från befolkningen som upprorsbekämparen går miste om vid 

deportering. Detta förefaller inte ha påverkat britterna nämnvärt, anledningarna till 



Philip Jakobsson Självständigt arbete Försvarshögskolan 
OP 11-14  VT 2014 

 45 

detta kan vara att underrättelserna de erhöll efter operation Anvil samt underrättelser 

genom förhör av Mau Mau anhängare skapade ett tillräckligt gott 

underrättelseunderlag för britterna. Inte heller undersöker britterna vilka politiska 

reformer folket vill se, vilket Galula menar ska göras i hans tredje punkt. Förvisso 

behandlar inte undersökningen de politiska aspekterna men ändock är det en del av 

Galulas tredje punkt och således en skillnad. Däremot är det rimligt att anta att det 

brittiska kolonialstyret redan visste svaret på frågan; kenyanerna ville ha samma 

rättigheter som de vita och rättighet att bruka landet. Under samma punkt menar 

Galula att upprorsbekämparen ska ge befolkningen uppgifter att till exempel bygga 

vägar för att förbättra deras aktuella tillvaro och i förlängningen underlätta för 

upprorsbekämparen att verka vilket britterna inte gör. Det förekommer inte heller 

någon propagandaverksamhet i konflikten med vilken Galula menar att 

upprorsbekämparen kan provocera upprorsmakaren till att möta dem på slagfältet där 

upprorsbekämparen kan gå en säker seger tillmötes. Avsaknaden av 

propagandaverksamhet kan förklaras av att britterna hade ingen politisk motståndare i 

form av ett parti mot vilket de kunde föra sin propaganda, inte heller krävdes någon 

propagandaverksamhet riktad mot befolkningen eftersom den kontrollerades genom 

tvångsmedel. 

 

5.3 Resultatdiskussion 

Även om likheterna mellan Galulas teori och britternas upprorsbekämpning påvisar 

att Galulas teori hade varit tillämpbar på britternas agerande förekommer det ändock 

vissa skillnader. Skillnaderna syns i resultattabellerna för Galulas första och andra 

punkt där britternas agerande skiljer sig från Galulas teori. I första punkten är 

skillnaden att britterna deporterar civila samtidigt som de driver ut gerillan från 

Nairobi vilket ger effekter enligt McCormicks 2:a strategi. Galula förespråkar i sin 

första punkt att gerillan ska förstöras och fördrivas men nämner inget om att det görs i 

ett isolatoriskt syfte. Förvisso uppnås i verkligheten en viss isolatorisk effekt som går 

i linje med McCormicks 2:a strategi, men enligt Galulas teori är målsättningen att 

bana väg för framtida operationer, inte att isolera gerillan. Därför gjordes tolkningen 

att hans första punkt inte representerar McCormicks 2:a strategi.  
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Den andra skillnaden mellan Galulas teori och britternas agerande syns i Galulas 

andra punkt där britterna inte genererar några positiva effekter enligt McCormicks 1:a 

strategi om att vinna befolkningens stöd. Galula förespråkar att upprorsbekämparna 

lever med befolkningen, om det så innebär att bo i skjul, vilket enligt honom skapar 

band mellan befolkningen och upprorsbekämparna. På så sätt menar Galula att 

befolkningens stöd kan vinnas medan britterna medelst tvång flyttade delar av 

befolkningen vilket inte bidrog till att vinna deras stöd utan fick dem att underkasta 

sig britternas makt. Å andra sidan påtalar Galula att deportering kan generera positiva 

effekter om befolkningens tillvaro förbättras vilket intygas av Paget som påstår att 

kikuyuerna erbjöds bättre affärer och skolor i de brittiska fånglägren. Eftersom 

deportering innebär att tvångsförflytta människor bedöms däremot inte britternas 

deportering generera några positiva effekter enligt McCormicks 1:a strategi.  

 

Trots att det inte var undersökningens syfte bör det beaktas att McCormick själv 

menar att upprorsbekämparens samtliga operationer måste generera en positiv 

nettoeffekt på 1:a och 5:e strategin för att möjliggöra operationer enligt de övriga 

strategierna. 5:e strategin representerar det internationella samfundet genom vilket 

legitimitet kan vinnas för respektive aktörs verksamhet men det internationella 

samfundets betydelse i konflikten är obefintlig varför inga effekter genereras enligt 

5:e strategin. Möjligen begränsade britterna avsiktligt informationsflödet ut ur Kenya 

och undvek på så sätt en internationell medvetenhet om vad de faktiskt gjorde och hur 

civila behandlades i konflikten. Befolkningen däremot är synnerligen befintlig i 

konflikten men inga av de brittiska operationer som behandlats i undersökningen 

bidrog till att vinna deras stöd. Det skulle kunna argumenteras att britternas 

erbjudande om amnesti och medverkan i pseudo-gängen gentemot Mau Mau 

gerillasoldater kan tolkas som ett försök att vinna deras stöd. Å andra sidan var det 

sannolikt inte gerillasoldaternas vilja att stödja britterna som fick dem att gå med i 

pseudo-gängen utan snarare deras vilja att få leva överhuvudtaget. Skillnaderna 

mellan britternas agerande och Galulas teori som nämnts representerar friktioner vilka 

ofta förekommer i konflikter och kan inte kan lösas med hjälp av teori. Ingen 

krigsvetenskaplig teori kan skrupelfritt tillämpas enligt en given plan utan att 

friktioner uppstår. Friktionerna medför att vissa justeringar av agerandet måste göras 

och att teorin måste frångås till viss grad för att vara tillämpbar i ett större perspektiv.  

 



Philip Jakobsson Självständigt arbete Försvarshögskolan 
OP 11-14  VT 2014 

 47 

Även om Galulas teori från 1964 hade fungerat på konflikten i Kenya har nyttjandet 

av McCormicks modell rest frågetecken angående frågan huruvida Galulas teori ska 

inspirera dagens doktriner eller ej. Skulle Galulas punkter följas i kronologisk ordning 

hade hans första punkt motsvarat McCormicks 3:e strategi och andra och tredje 

punkten hade motsvarat 1:a, 2:a och 3:e respektive 2:a strategin. Det som är intressant 

är att Galula rekommenderar att inleda upprorsbekämpningen med att slå direkt mot 

upprorsmakarna medan McCormick säger det motsatta. McCormick menar att 

strategierna bör utföras i ordningen 1:a, 2:a och 3:e vilket indirekt kan tolkas som att 

Galulas teori inte fungerar i nutida konflikter enligt McCormick. Det är rimligt att 

anta att britternas repressiva medel mot befolkningen var en bidragande faktor till att 

upproret bekämpades. De repressiva medlen gjorde att de inte behövde ta hänsyn till 

vilka effekter deras operationer fick på befolkningen. Utan behovet av att ta hänsyn 

till varken befolkning eller ett internationellt samfund kunde britterna föra en 

upprorsbekämpning som har många likheter med Galulas teori och inte lika många 

med McCormicks. Förvisso är McCormick en modern teoretiker verksam idag och 

inte under mitten 1900-talet vilket för med sig en annan internationell övervakning av 

konflikter ur ett folkrättsligt perspektiv. Dagens internationella övervakning av 

konflikter tillsammans med den folkrättsliga medvetenhet som råder hade inte tillåtit 

deportering eller civilt lidande gå obemärkt förbi. Folkrätten kan därför påstås ha 

bidragit till att forma upprorsbekämpningsteorier och doktriner till vad de är idag då 

befolkningen ofta hamnar i centrum.  

 

En nackdel med den valda metoden som uppmärksammats under undersökningens 

gång är individens vilja att analysera konflikten utifrån Galulas punkter i kronologisk 

ordning. Stundtals föreföll det finnas en vilja att applicera konflikten i Kenya på 

Galulas teori istället för vice versa. Anledningen till detta är tankesättet att om 

konflikten i Kenya motsvarar Galulas teori blir således teorin applicerbar på 

verkligheten. Detta tankesätt har medfört insikten att undersökningen istället kunde 

varit strukturerad efter tidsperioder eller särskilda operationer istället för att vara 

strukturerad efter den kronologiska ordning som Galulas punkter förekommer i. På så 

sätt hade likheterna kunnat belysas oaktat i vilken ordning de förekommer i konflikten. 

Däremot hade en sådan undersökning inte kunnat besvara huruvida teorin är 

applicerbar på verkligheten eftersom teorin utgörs av den kronologiska ordning enligt 

vilken Galula säger att den ska följas.  
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6. Slutdiskussion och förslag på vidare forskning 
De slutsatser som kan dras av undersökningen är att Galulas teori för 

upprorsbekämpning hade kunnat tillämpas av britterna under deras 

upprorsbekämpning av Mau Mau i Kenya. En bidragande faktor till britternas lyckade 

upprorsbekämpning var upprorsmakarnas avsaknad av ett politiskt parti vilket kunnat 

föra deras kamp och kunnat väcka uppmärksamhet hos det internationella samfundet. 

Ytterligare en bidragande faktor till britternas framgång var deporteringen av civila 

eftersom den isolerade gerillan från befolkningen och förnekade gerillan stöd från 

befolkningen. Galulas teori består bland annat av deportering som ett medel för att 

skydda och kontrollera befolkningen men hade teorin inte innefattat deportering som 

en möjlig åtgärd hade inte teorin kunnat tillämpas på britternas agerande. Hade 

konflikten varit internationellt uppmärksammad hade britterna troligtvis inte kunnat 

nyttja lika repressiva medel mot befolkningen och således genererat ett annat resultat 

av konflikten.  

 

McCormicks Magiska Diamant-modell har varit ett användbart analys- och 

operationaliseringsverktyg för att kunna jämföra empiri och teori. Skillnaderna mellan 

Galulas teori från 1964 och McCormicks nutida teori påvisar att dagens konflikter 

ställer större krav på upprorsbekämparen att först vinna befolkningens stöd samt 

vinna legitimitet genom det internationella samfundet. Galulas teori må därför mycket 

väl inspirera dagens doktriner och teorier för upprorsbekämpning men inte mer än just 

inspirera. 

 

Den vetenskapliga luckan vilken avses fyllas med undersökningen utgörs av 

ovetskapen om Galulas upprorsbekämpningsteori var tillämpbar på samtida konflikter. 

Svaret på den frågan bedöms vara eftersträvansvärt vid framtagandet av framtida 

upprorsbekämpningsdoktriner för att kunna avgöra om teorin fungerar i praktiken och 

om den ska influera framtida doktriner. Även om denna undersökning inte fullständigt 

stänger luckan bidrar den till att fylla luckan och förhoppningsvis utöka underlaget 

med vilket teorins funktionalitet bedöms.  

 

Under undersökningens empiriska insamling föreföll Galulas teori stundtals ha 

grundat sig på britternas upprorsbekämpning i Kenya på grund av de påfallande 
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många likheter som identifierats. Förvånande var dock att Galula endast flyktigt 

nämner konflikten i Kenya i sitt teoretiska verk. Således kan slutsatsen dras att 

Galulas teori bör likna den doktrin eller teori som låg till grund för britternas agerande 

under konflikten. Därför vore det intressant att med en komparativ undersökning 

jämföra Galulas teori för upprorsbekämpning och britternas motsvarighet under 

konflikten för att utröna huruvida Galula verkligen skapade en ny teori eller blott 

plagierade en redan existerande sådan.     
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