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ALGERIET VS KILCULLEN. GÅR DET ATT APPLICERA MODERN COIN TEORI PÅ 

GAMLA KRIG? 

 

Sammanfattning: 

Idag är det flera teoretiker inom counterinsurgency (COIN) arenan som har uppfattningen att entusiasmen 

för klassisk COIN teori är missriktad. Flera menar att dagens insurgent grupper skiljer sig markant från de 

som har verkat tidigare då dagens konflikter är mera komplexa. En av dessa är den australiske counterin-

surgency officeren David Kilcullen. Han har utvecklat en teori eller ramverk som bygger på tre pelare 

nämligen säkerhet, politik och ekonomi. Dessa tre pelare måste utvecklas parallellt och är lika viktiga för 

att nå framgång i en COIN operation. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Frankrikes misslyckande i Algeriet kriget 1954-62 kan förklaras 

utifrån Kilcullens moderna teori med tre pelare modellen för upprorsbekämpning. 

 

Efter erfarenheter från kriget i Indokina hade fransmännen utvecklat en COIN doktrin som de kallade 

”counterrevolutionary warfare”. Denna doktrin innebar att counterinsurgency styrkorna inte bara skulle 

fokusera på militära medel utan dessa skulle kombineras med politiska och ekonomiska åtgärder för att slå 

ner ett uppror.  

 

Resultatet av undersökningen visar att fransmännen utnyttjade en tre delad strategi bestående av militära, 

ekonomiska och politiska medel för att försöka vinna över den lokala muslimska befolkningen från upp-

rorsmakarnas sida. Undersökningen visar vidare att på den taktiska och operativa nivån hade doktrinen 

framgång, men på den strategiska nivån när FLN lyckades göra konflikten internationell genom att visa på 

franska säkerhetsstyrkors övervåld, utnyttjande av tortyr och omflyttning av befolkningen minskade 

Frankrikes legitimitet att fortsätta konflikten och till slut lämnade fransmännen Algeriet.  

 

Studien har visat att det går förklara Frankrikes misslyckade insats i Algeriet utifrån Kilcullens COIN teori 

och att en modern COIN teori kan appliceras på ett gammalt krig. 

 

 

Nyckelord:  

Kilcullen, Three Pillars of Counterinsurgency, Frankrike, Algeriet, 1954-62 
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1. Inledning  
Nittonhundratalets historia har präglats av att ett antal imperium har fallit. Från Österrike-Ungern, det 

Tyska, Ottomanska och Ryska som försvann tillsammans efter Första Världskriget via det Japanska, 

Fascistiska och Nazistiska som föll efter Andra Världskriget, till de europeiska koloniala imperierna 

som nedmonterades efter 1945, tills slutligen Sovjetunionen föll 1989-91. Nedmonteringen av dessa 

olika imperier har format den moderna världen på ett avgörande sätt.
1
 

 

I denna komplexa och svåra process, var nedmonteringen av det franska imperiet, som 1920 var värl-

dens näst största av central betydelse. Inom den franska sfären är det algeriska kriget från 1954 till 

1962 en avgörande händelse. Kriget var en av de längsta och blodigaste av samtliga konflikter som ut-

kämpades av de forna kolonialmakterna, delvis på grund av att Algeriet sågs som en integrerad del av 

Frankrike. En annan faktor var den stora mängden inflyttade fransmän som levde i Algeriet. Cirka en 

miljon franska nybyggare samexisterade med ungefär nio miljoner algerier. Dessa två faktorer förkla-

rar varför Algeriet kriget blev en sådan stor internationell kris. Kriget lede till att fyra franska rege-

ringar föll och kollaps av den fjärde republiken 1958. Förutom detta gav kriget upphov till stora spän-

ningar mellan västmakterna och mellan väst och den muslimska världen.
2
 

 

När Algeriet kriget slutade 1962 hade den franska militären i stort sätt vunnit en militär seger över sina 

motståndare. Under perioden 1954-1962 tillsammans med erfarenheter från Indokina kriget utvecklade 

den franska militären en counterinsurgency (COIN) doktrin som de kallade ”counterrevolutionary 

warfare”.
3
 Denna doktrin trycker mycket på vikten av att militära medel måste kombineras med poli-

tiska och psykologiska aktiviteter för att vinna lokal befolkningens förtroende och därmed öka möjlig-

heterna att nå framgång i en COIN operation.
4
 Fransmännen tillämpade counterevolutionary warfare 

doktrinen i konflikten men resultatet blev ett misslyckande och till slut var Frankrike ändå tvingat att 

lämna Algeriet. Detta ställer frågor om hur det franska agerandet var i konflikten och varför 

counterinsurgency doktrinen blev ett misslyckande.
5
 

1.1 Problemformulering 

Krigen i Iraq och Afghanistan har väckt begreppet counterinsurgency igen och get det ny aktualitet. 

Idag finns det flera förespråkare för COIN som vill att gamla klassiska och utprovade COIN teorier 

                                                        
1
 Martin Evans. Algeria:  France`s undeclared war. Oxford: Oxford University Press, 2012, xi. 

2
 Evans.  Algeria:  France`s undeclared war, xi. 

3
 Peter D. Jackson.  French Ground Force Organizational Development For Counterrevolutionary Warfare be-

tween 1945 and 1962, Uppsats, U.S Army Command and General Staff College, 2005, 1. Hämtad 2014-05-01, 

http://oai.dtic.mil/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA436931 
4
 Jackson.  French Ground Force Organizational Development For Counterrevolutionary Warfare between 

1945 and 1962, 1-2.  
5
 Misslyckade tolkas i uppsatsen att resultatet av konflikten trots flera Franska framgångar blev att Frankrike till 

slut lämnade Algeriet. Se 1.5 Centrala begrepp    
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såsom David Galulas åtta principer skall tas upp igen. Termen counterinsurgency kom till under de 

nationella befrielse krigen som utspelade sig främst i tredje världen mellan 1944 och till ungefär 

1980.
6
 Dessa klassiska COIN teorier beskriver handlingssätt för att slå ner inhemska uppror. De stora 

teoretikerna inom genren vid denna tid var David Galula, Robert Thompson, Frank Kitson, Bernard 

Fall, Mao Zedong, Che Guevara och Vo Nguyen Giap.
7
 

 

Idag finns det teoretiker inom counterinsurgency arenan som har uppfattningen att entusiasmen för 

klassisk COIN teori är missriktad. De menar att dagens insurgenter skiljer sig markant från de gruppe-

ringar som verkade tidigare. Kritikerna mot den klassiska teorin menar att dagens insurgenter skiljer 

sig på samtliga nivåer politiska, strategiska, operationella och den taktiska i sitt agerande så de gamla 

teorierna är inte fullt ut gångbara idag utan behöver anpassas till dagens konflikter.
8
 

 

En av de teoretiker som förespråkar att det inte går att rakt upp och ner ta klassisk COIN teori och ap-

plicera på moderna konflikter är den australiske counterinsurgency officeren David Kilcullen.
9
 Han 

har utvecklat en teori eller ramverk som bygger på en tre pelare modell bestående av bland annat sä-

kerhet, politik och ekonomi.
10

 I teorin med dessa tre pelare trycker Kilcullen på vikten av att vinna lo-

kal befolkningens förtroende för att nå framgång. Kilcullen menar att de klassiska teorierna måste an-

passas till moderna konflikter, då dessa är mer komplexa. Detta medför att om moderna teorier kan ut-

nyttjas på dagens upprorsbekämpning, borde de även kunna appliceras på gårdagens konflikter för att 

förklara en framgångsrik eller en misslyckad counterinsurgency operation. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka om Frankrikes misslyckade insats i Algeriet kriget 1954-62 kan 

förklaras utifrån Kilcullens moderna COIN teori med tre pelare modellen för upprorsbekämpning. 

Studiens frågeställning blir: 

- Kan Frankrikes misslyckande i Algeriet konflikten 1954-62 förklaras utifrån Kilcullens teori 

med tre pelare modellen för upprorsbekämpning? 

För att besvara studiens frågeställning används två stycken forskningsfrågor: 

1. Hur kan fransmännens agerande under Algeriet kriget 1954-62 förklaras utifrån Kilcullens tre 

pelare modell för upprorsbekämpning? 

                                                        
6 David Kilcullen. Counter-insurgency Redux. Survival: Global Politics and Strategy 48:4 (2006): 111. 
7
 Kilcullen. 111. 

8
 Ibid, 111-112  

9
 Ibid, 111 

10
 David Kilcullen. Three Pillars of Counterinsurgency. Framfört vid U.S Government Counter-insurgency Con-

ference Washington D.C, 28 September 2006: 1-8. Hämtad: 2014-04-17 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/uscoin/3pillars_of_counterinsurgency.pdf 
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2. Sett utifrån Kilcullens tre pelare modell för upprorsbekämpning vad berodde det franska miss-

lyckandet på? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast omfatta landet Algeriet. Frankrike och Algeriets grannländer avgrän-

sas bort. Dock kan det finnas behov att nämna vissa politiska händelser i Frankrike för att skapa för-

ståelse för händelseförloppet i själva Algeriet. Undersökningen avgränsas även till tid då endast peri-

oden 1954-1962 kommer att behandlas. Det var under denna tidsperiod som själva kriget pågick. Som 

teoretiskt ramverk kommer studien endast utnyttja Kilcullens teori eller ramverk med tre pelare mo-

dellen, övriga teorier som avhandlar counterinsurgency avgränsas bort. Skälet till vald COIN teo-

retiker är Kilcullens stora och breda erfarenhet av upprorsbekämpning. Detta ger analysen en stabil 

grund att utgå ifrån med en modern COIN teori i fokus. Ytterligare en orsak till vald teori är att Kilcul-

len representerar en grupp teoretiker som framhärdar att klassisk counterinsurgency teori måste upp-

dateras och anpassas till moderna krig.
11

 Därför kan det vara intressant att undersöka om en modern 

COIN teori kan förklara orsakerna till det franska misslyckandet. Vidare kommer det empiriska un-

derlaget huvudsakligen utgå från två stycken böcker nämligen Martin Evans ALGERIA: FRANCE`S 

UNDECLARED WAR samt Allistair Hornes Algeria: A Savage War of Peace, 1954-1962. Skälet till 

att studien huvudsakligen utgår från dessa två böcker är att de tillsammans ger en heltäckande bild av 

konflikten utifrån perspektiven säkerhet, ekonomi och politik.  Dessa två böcker kommer att komplett-

eras och förtydligas med ytterligare litteratur samt rapporter, uppsatser och artiklar från internet. Det 

har även skett en avgränsning avseende syfte och frågeställningar i undersökningen samt att utrymmet 

för uppsatsen får vara maximalt 14 000 ord. På grund av tidsbrist avgränsas studien till att endast om-

fatta litteratur skriven på svenska och engelska. 

1.4 Tidigare forskning 

David Galula var en fransk officer med egna erfarenheter från irreguljär krigföring i Kina, Grekland, 

Indokina och Algeriet. 1964 gav han ut boken Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice som 

bygger på hans egna erfarenheter. Galula har utvecklat en teori som bygger på hur counterinsurgency 

styrkor kan skydda och därigenom erhålla stöd från lokalbefolkningen och på så sätt kunna slå ner ett 

uppror. Galula menade att i konventionell krigföring är målsättningen att koncentrera maximal eld-

kraft till tid och rum, för att kunna nedkämpa fienden. Vidare skrev Galula att nyckeln till framgång i 

counterinsurgency operationer är att utifrån insamlad underrättelse från lokalbefolkningen kunna iden-

tifiera fienden och med denna information effektivare och med mindre våld kunna eliminera motstån-

daren.
12

 

                                                        
11

 Kilcullen. Counter-insurgency Redux, 111. 
12

 David Galula. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Westport: Praeger Security International, 

2006, vii-viii. 
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Roger Trinquier är en fransk counterinsurgency officer med mycket egna erfarenheter från Indokina 

och Algeriet. Trinquer skriver att i revolutionära krig som författaren kallar moderna krig är stöd från 

lokalbefolkningen ett av de viktigaste målen för att nå framgång. Trinquer menar att taktik och teknik 

är bra, men är helt verkningslösa om det inte finns förtroende för counterinsurgent styrkorna hos lo-

kalbefolkningen.
13

 Trinquer menar att i ett modernt krig är inte COIN styrkorna i strid med några få 

beväpnade gäng utan en beväpnad organisation vars mål är att påtvinga lokal befolkningen sin vilja. 

Denna organisation ser terrorism som en del av krigföringen för att sätta skräck i befolkningen. På 

detta sätt kan insurgenterna rikta sig direkt till invånarna och när polis och säkerhetsstyrkorna inte kan 

garantera säkerheten tappar befolkningen förtroende för staten.
14

 Trinquer menar att krig mot insur-

genterna är både en polis- och militär aktion. Samtidigt med dessa offensiva operationer skall propa-

ganda genomföras för att förklara nödvändigheten av operationen samt att sociala program genomförs 

för att stödja befolkningen att kunna återgå till ett normalt samhälle.
15

 Mycket av den counterinsur-

gency doktrin fransmännen utvecklade under Algeriet konflikten bygger på Trinquier`s bok Modern 

Warfare- A French view of Counterinsurgency.
16

 

 

Failure, success and lessons learned: The leagacy of the Algerian war and its influence on counterin-

surgency doctrine är skriven av Zack Rish 2010 och tar upp de erfarenheter som USA dragit av kriget 

i Algeriet och infört i sin egen counterinsurgency doktrin. Artikeln tar upp två viktiga slutsatser som 

amerikanarna dragit utifrån fransmännens krig. Dels vikten av att vinna stöd från befolkningen för 

counterinsurgency styrkornas sak, dels vikten av att egna styrkor endast använder lagliga metoder för 

att slå ner upproret.  Artikeln pekar på att Frankrike vann en militär seger men förlorade politiskt och 

därmed kriget.
17

 

 

Insurgency and Counterinsurgency in Algeria är en rapport skriven av Constantin Melnik 1964 för 

RAND Corporation. Det är en utvärdering gjord av Frankrikes krig i Algeriet och visar på vilken tek-

nik FNL utnyttjade för att genomföra upproret och vad Frankrike gjorde för att motverka detta.
18

 

 

                                                        
13

 Roger Trinquer. Modern Warfare- A French view of Counterinsurgency. Westport: Praeger Security Interna-

tional, 2006, xii. 
14

 Trinquer. Modern Warfare- A French view of Counterinsurgency, 15-16. 
15

 Ibid, 37-38 
16 Jackson. French Ground Force Organizational Development for Counterrevolutionary warfare between 1945 

and 1962, 1. 
17

 Zack Rish. Failure, success and lessons learned: The legacy of the Algerian war and its influence on counter-

insurgency doctrine. Uppsats, Clemson University, 2010. Hämtad: 2014-05-02  

http://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi.?article=1820&context=all_theses 
18

 Constantin Melnik. Insurgency and counterinsurgency in Algeria. Rapport, RAND Corporation, 1964. Häm-

tad: 2014-05-01 

http://www.rand.org/pubs/documents/D10671.1.html 
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Artikeln Major Combat Operations and Counterinsurgency Warfare: Plan Challe in Algeria, 1959-

1960 är skriven av Christopher Griffin och avhandlar de offensiva operationer som Frankrike genom-

förde 1959-60 för att slå ut de ALN enheter som fanns kvar inne i Algeriet efter att barriärerna mot 

Tunisien och Marocko byggts. Artikeln argumenterar för vikten av offensiva operationer inom ramen 

för en counterinsurgency insats.
19

 

 

James Clancy och Chuck Crosset har skrivet artikeln Measuring Effectiveness in Irregular Warfare 

och tar bland annat upp Frankrikes krig i Algeriet. Författarna menar att fransmännen var sena med att 

förstå innebörden av upproret och vad som var motståndarens tyngdpunkt i konflikten. Artikeln tar 

även upp att fransmännen använde mycket övervåld och detta drev lokalbefolkningen till att stödja 

FLN.
20

 

 

The French-Algerian War and FM 3-24, Counterinsurgency: A Comparison är en uppsats skriven av 

major Jason Michael Norton och gör en jämförelse mellan den counterinsurgency doktrin som frans-

männen utnyttjade i Algeriet och den COIN doktrin som USA har infört och benämns FM 3-24. 

Denna uppsats är väldigt intressant och ligger nära författarens egen undersökning.
21

 

 

Uppsatsen Tactical Success is not enough: The French in Algeria 1954-1962 är skriven av James R. 

Rogers och fokuserar på hur Frankrike missförstod varför algerierna gjorde uppror och hur detta lede 

till att fransmännen förlorade kriget.
22

 

 

Artikeln The Nineteenth Century Origins of Counterinsurgency Doctrine är skriven av Thomas Rid 

och ger en bra bakgrunds beskrivning av hur begreppet counterinsurgency har vuxit fram. Artikeln tar 

upp flera exempel på hur Frankrike agerade i Algeriet efter kolonialiseringen och under konflikten 

1954-62.
23

 

 

Artikeln Losing the Moral Compass: Torture and Guerre Revolutionnaire in the Algerian War i tid-

ningen Parameters är skriven av Lou DiMarco. Artikeln tar upp och diskuterar utnyttjandet av tortyr 

                                                        
19

 Christopher Griffin. Major Combat Operations and Counterinsurgency warfare: Plan Challe in Algeria 1959-

1960. Security Studies 19:3 (2010): 555-589.  
20

 James Clancy och Chuck Crosset. Measuring Effectiveness in Irregular Warfare. Parameters Vol. XXXVII, 

No. 2 (2007): 88-100. 
21

 Michael J. Norton. The French-Algerian War and FM 3-24, Counterinsurgency: A Comparison. Uppsats, U.S 

Army Command and General Staff College, 2007. Hämtad: 2014-05-02 

http://oai.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA475521 
22

 James R. Rogers. Tactical Success is not enough: The French in Algeria 1954-1962. Uppsats, Naval War Col-

lege, 2004. Hämtad: 2014-05-02 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getrecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA422710  
23

 Thomas Rid.  The Nineteenth Century Orgins of Counterinsurgency Doctrine.  Journal of Strategic Studies 

33:5 (2010): 727-758.  
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som förhörs metod för att ta fram underrättelser. Frankrike anklagades för att använda tortyr i en stor 

omfattning i konflikten och var en av orsakerna till att den franska insatsen tappade i legitimitet.
24

 

1.5 Centrala begrepp 

ALN: Den militära grenen av FLN.
25

 

 

Counterinsurgency: Alla de militära, polisiära, paramilitära, politiska, ekonomiska, psykologiska och 

civila medel en regering utnyttjar i en strategi för att slå ner ett uppror.
26

 

 

Ekonomi: Omfattar kort- och långsiktig bistånd. Här ingår även stöd för uppbyggandet av samhället 

och infrastruktur samt resurs hushållning.
27

 

 

FLN: Front de Liberation Nationale, Nationella befrielsefronten, algeriskt politiskt parti som bildades 

1954. Dominerade den väpnade kampen och självständighetsrörelsen under Algeriet revolten mot 

Frankrike.
28

 

 

Insurgent: “Upprorsmakare i ett inbördeskrig eller en mindre konflikt”.
29

 Även engelskt ord som bety-

der upprorsmakare, upprorsman eller revoltör.
30

 

 

Misslyckad counterinsurgency doktrin: Innebär att Frankrike hade ett antal framgångar på taktisk och 

operationell nivå men misslyckades på den strategiska nivån och landet var tvunget att lämna Alge-

riet.
31

 

 

Politik: Omfattar alla medel för att skapa stöd för staten, marginalisering av insurgenterna och andra 

motståndsgrupper.
32

 

 

                                                        
24

 Lou DiMarco. Losing the Moral Compass: Torture and Guerre Revolutionnaire in the Algerian War. Parame-

ters Vol. XXXVI, No. 2. (2006): 63-78. Hämtad 2014-05-02 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA485897 
25

 Jackson. French Ground Force Organizational Development For Counterrevolutionary Warfare between 

1945 and 1962, 80. 
26

 Kilcullen.  Counter-insurgency Redux, 6. 
27

 Kilcullen. Three Pillars of Counterinsurgency, 5. 
28

 Nationalencyklopedin.  2014. Hämtad: 2014-04-27 

http://www.ne.se/FLN 
29

 Nationalencyklopedin. Insurgent 
30

 Ibid. Insurgent 
31

 Christopher Griffin. Major Combat Operations and  Counterinsurgency Warfare: Plan Challe in Algeria, 

1959-1960, 556. James Clancy och Chuck Crosset. Measuring Effectiveness in Irregular Warfare, 92-93. Lou 

DiMarco. Losing the Moral Compass: Torture and Guerre Revolutionnaire in the Algerian War, 70. 
32

 Kilcullen, Three Pillars of Counterinsurgency, 5. 
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Uppror: ”Högmålsbrott som innebär att någon med vapenmakt eller annat våld företar handling för att 

omstörta stadsskicket eller så att fara för uppsåtets förverkligande uppstår”.
33

 

 

Säkerhet: Omfattar militär, polisiär och paramilitär säkerhet. I begreppet ingår även uppbyggandet av 

civila institutioner, försvar av enskildas rätt samt skydd av mänskliga rättigheter. Även offentlig ser-

vice ingår här.
34

 

1.6 Källor och källkritik 

1.6.1 Källor 

Materialet som undersökningen utgår ifrån består enbart av sekundära källor. Materialet har valts uti-

från att dessa bygger på officiella handlingar och dokument. Då konflikten som studeras ligger långt 

tillbaka i tiden och rör franska intresse sfären har det på grund av tids- och resursbrist inte var möjligt 

att från Frankrike ta fram primär källor. Det har inte heller varit möjligt att få fram något material på 

svenska eller engelska som belyser konflikten från motståndare sidan. Nedan följer en redovisning av 

huvudsakliga litteraturen som har utnyttjats. 

 

Boken A Savage War of Peace- Algeria 1954-1962 är skriven av Alistair Horne. Den publicerades 

första gången 1977 och beskriver vilka problem som fransmännen hade i Algeriet för att kunna slå ner 

upproret. Boken belyser även kriget från FLN:s sida. Horne är Brittisk journalist och historiker. Efter 

USA:s invasion av Iraq 2003 och de problem som uppstod med upproret blev boken väldigt populär 

läsning av amerikanska officerare inför tjänstgöring i landet. 

 

Martin Evans har skrivit boken Algeria: Frances Undeclared War och kom ut 2012. Boken beskriver 

kriget ingående och i kronologisk ordning. Den bygger på officiella dokument och intervjuer av per-

soner som var med i kriget. Evans är professor i modern historia vid universitetet i Sussex. 

 

Boken Lost Soldiers- The French Army and Empire in Crisis 1947-1962 publicerades 1965. Den är 

skriven av amerikanen George Armstrong Kelly när denne tjänstgjorde i Frankrike. Den behandlar in-

gående Frankrikes krig i Indokina och Algeriet samt utvecklingen av det som fransmännen kallade re-

volutionärt krig. 

 

Edgar O`Ballance med boken The Algerian Insurrection 1954-62 som kom ut 1967. Den behandlar 

kriget uppdelad i fyra faser. Överste Edgar O`Ballance var före detta Brittisk militär som blev journa-

list. Han var specialiserad på strategiska- och försvarsfrågor samt internationella relationer. 
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O`Ballance var medlem i Institute for Strategic Studies. Han har skrivit flera böcker om counter-

insurgency operationer. 

 

Källa till teori utgörs främst av det underlag med namnet Three Pillars of Counterinsurgency som Da-

vid Kilcullen presenterade vid U. S Government Counterinsurgency Conference i Washington D.C i 

september 2006. Detta underlag kompletteras med Kilcullens egen bok Counterinsurgency som är ut-

given 2010.  

 

Dessa källor kommer att kompletteras med annan litteratur samt artiklar, uppsatser och rapporter från 

internet. Detta utgör underlaget som har valts ut. Det finns en stor mängd källor att hämta material ur 

men allt kan inte tas med och ett urval måste göras. Med tanke på uppsatsens syfte, omfång och tid för 

genomförande anser författaren att vald litteratur är representativ.   

1.6.2 Källkritik 

Källkritikens uppgift är att värdera tillförlitligheten hos de källor som har använts till undersökningen. 

De källkritiska principerna delas in i äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vidare måste 

källkritiken skilja mellan berättelse och kvarleva. Till detta kommer även urvalet av fakta, tolkningar 

av fakta samt frågor om källans tillförlitlighet och sannolikhet.
35

 

 

Äkthet: Äkthet innebär att källan skall vara den som den utger sig vara och inte en förfalskning.
36

 Pro-

blem med äkthet skulle kunna uppstå då undersökningen bygger på sekundärkällor och indirekt skulle 

dessa sekundärkällor bygga på felaktiga källor som inte kan kontrolleras. Annars bedömer författaren 

att äkthets problem som litet då författarna till sekundär källorna är välkända och respekterade. 

 

Tidssamband: Två av källorna är skrivna ett par år efter krigets slut vilket ger ett nära tidssamband. 

Kellys bok bygger på mycket franska dokument och artiklar som får ett nära tidssamband då kriget 

slutade 1962. De andra två är skrivna betydligt senare men det kan vara en fördel för undersökningen 

då fler hemligstämplade dokument kan ha släppts. 

 

Tradering: Här skulle det kunna vara ett problem då hela undersökningen bygger på sekundärkällor. 

Författarna har tolkat ursprungliga dokument, intervjuer eller litteratur så det har uppstått en viss tra-

dering av materialet som utnyttjas. För att motverka detta har material från flera olika källor och 

tidsåldrar använts till undersökningen. 
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Tendens: Tendens innebär att källan har ett intresse av att ge en falsk bild av verkligheten, den är par-

tisk.
37

 Då flera olika källor och från olika tidåldrar utnyttjas och samtliga framställer en likartad bild 

av hur Frankrike agerade under kriget bedöms risken för tendens som liten. 

 

Då samtliga källor uppvisar i stort sätt samma bild av fenomenet anser författaren att de är representa-

tiva ur källkritisk synpunkt. Dock skall försiktighet visas mot att det kan ha skett tradering av materi-

alet. 

1.7 Disposition 

I kapitel ett finns en kort inledning och en problemformulering. Vidare finns syfte med undersökning-

en samt frågeställningar som skall besvaras. Slutligen finns avgränsningar, tidigare forskning, centrala 

begrepp som definieras, källor och källkritik samt disposition. 

 

I kapitel två finns det metodval med motivering som studien använder sig av samt en diskussion runt 

validitets-, reliabilitets-, och replikerbarhets problem. 

 

I kapitel tre finns det teoretiska ramverk som har utnyttjats för undersökningen. 

 

Kapitel fyra utgörs av uppsatsens analys. Kapitlet inleds med en kort bakgrunds beskrivning till 

bakomliggande orsaker och utlösande faktorer samt själva kriget. Därefter själva analysen samt de 

slutsatser som har dragits från det empiriska materialet och svar på forskningsfrågor. 

 

Kapitel fem utgörs av avslutande diskussion, slutsats och svar på problemställning utifrån analysen i 

föregående kapitel samt förslag på fortsatt forskning.  

 

I kapitel sex återfinns käll- och litteraturförteckning. 

2. Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel ska vald metod som används i undersökningen beskrivas och förklaras i syfte att ge 

transparens åt hur studien är genomförd. 
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2.2 Forsknings design 

Undersökningen utgår från en kvalitativ dataanalys i detta fall text som med stöd i Kilcullens ramverk 

med tre pelare modellen appliceras på en enkelfalsstudie av Frankrikes krig i Algeriet 1954-62. Fall-

studier kommer från det engelska ”case studies” som betyder just fall. Inom modern forskning finns 

olika benämningar på vad som definieras som fall. Inom till exempelvis medicin och psykologi är ofta 

innebörden av fallstudier, undersökningar av enskilda individer. Inom statsvetenskap och krigsveten-

skap kan fallstudier vara undersökningar av ett eller flera länder.
38

 Vid fallstudier finns det två känne-

tecken som är särskilt viktiga. Dels att det sker en avgränsning av vad som ingår i fallet samt vad som 

ligger utanför samt en ingående beskrivning av det definierade fallet.
39

 Fallstudier kan delas in i enkel-

fallstudier och flerfallstudier. Vid enkelfallstudien studeras ett fall mycket djupt och ingående medan 

vid flerfallstudier kan fenomenet bestå av flera fall där avsikten är att få fram det säregna med huvud-

fallet genom att jämföra med de andra fallen.
40

 Fördelen med att göra enfallstudie som denna under-

sökning skall bygga på är att det sätts fokus på en undersökningsenhet. Genom att koncentrera studien 

på ett fall istället för flera kan forskaren skaffa sig insikter om händelser som inte skulle ha kommit 

fram om undersökningen var inriktad på att täcka ett större antal enheter.
41

 Ytterligare en fördel med 

enkelfallstudien är möjligheten för forskaren att i detalj studera saker och händelser samt att på djupet 

upptäcka fenomen som inte skulle blivit synliga vid en mer ytlig undersökning som flerfallstudie. Vid 

studie av enskilda fall är en av de starka sidorna att det tillåter forskaren att använda flera olika källor. 

Det går att via observationer av händelser tillsammans med insamling av handlingar och litteraturstu-

dier som kan kombineras för att undersöka det fenomen som forskaren är intresserad av.
42

 

 

Den mest känsliga punkten mot att genomföra fallstudier av enskilda fall gäller trovärdigheten i de ge-

neraliseringar som görs utifrån undersökningens resultat. Det kan vara att de resultat som har kommit 

fram är intressanta men unika för just det studerade fallet. En annan invändning mot enkelfalsstudier 

är att de ofta bara genererar mjuka data. En del kritiker framför att studier av enskilda fall fokuserar 

mer på processer än mätbara resultat. För att motverka detta måste forskaren vara medveten om pro-

blemet och vara uppmärksam på detaljerna och en mycket strikt användning av tillvägagångssättet vid 

undersökningens genomförande.
43

 

 

En forskningsdesign med enkelfallstudie menar författaren ger möjlighet att studera om Kilcullens te-

ori om tre pelare modellen kan förklara Frankrikes misslyckade insats i Algeriet konflikten 1954-62.  
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2.3 Metodval 

Undersökningen kommer att utgå från en metod med kvalitativ dataanalys i detta fall text för att för-

söka analysera likheter och skillnader mellan Kilcullens tre pelare modell för upprorsbekämpning och 

fransmännens agerande under Algeriet kriget för att se om modellen kan förklara misslyckandet. En av 

de viktigaste principerna för kvalitativ forskning är att analysen av data skall vara fast förankrad i data. 

Detta ger att alla analyser och slutsatser skall grundas på det underlag som har samlats in. Detta ger en 

förankring i verkligheten. Detta innebär inte att verkligheten skildras på något förenklat sätt utan mer 

att datamaterialet och analyserna har sin grund i verkligheten. Det är en komplex situation som stude-

ras med data material som är rikhaltigt och detaljerat. Kvalitativ metod är väldigt användbar att han-

tera invecklade situationer.
44

 

 

Då det är en social verklighet som studeras, som inrymmer en hel del osäkerheter måste dessa kunna 

tas om hand. Inom kvalitativ forskning finns bättre förutsättningar och större tolerans för tvetydigheter 

och motsägelser än inom kvantitativ forskning. Även när det gäller möjligheter till alternativa förkla-

ringar lämpar sig den kvalitativa metoden bättre än kvantitativ då kvalitativ analys tillåter mer än en 

giltig förklaring. Detta på grund av att metoden bygger på författarens tolkningsskicklighet. Detta in-

nebär en subjektivitet som forskaren måste ta hänsyn till. Författarens värderingar och övertygelser 

kan inte helt uteslutas från analysprocessen. Detta ”jag” fenomen kan hanteras på två sätt. Antingen att 

forskaren är medveten om jagets inblandning och försöka distansera sig från sina värderingar och 

övertygelser på ett objektivt sätt och inte ta ställning i frågor som rör studien så länge forskningen på-

går. Det andra sättet är att forskaren redogör för sin personliga inställning och hur detta har format 

undersökningen.
45

 Vid genomförandet av analysen av den här undersökningen kommer författaren 

vara medveten om jagets inverkan och försöka hålla sig objektiv.  

2.4 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Validitet handlar om frågan hur väl stämmer resultatet av undersökningen överens med verkligheten. 

Visar resultatet verkligen det som finns och mäter studien eller undersökningen vad forskaren tror sig 

mäta? Sharan B Merriam tar i sin bok Fallstudien som forskningsmetod upp tre aspekter som måste tas 

hänsyn till när det gäller validiteten i en fallstudie. Ett är att den information som kommer fram inte 

pratar för sig själv utan att det finns en uttolkare eller en översättare och två att det inte går att obser-

vera eller mäta något utan att förändra den samt tre att ord är abstrakta och symboliska representation-

er av verkligheten, inte verkligheten i sig.
46

 I den här undersökningen måste läsaren tänka på validi-

tetsproblemet då det är författaren som gjort urvalet av fall, valt teori och gjort operationaliseringen. 
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Detta tillsammans med att det är samma individ som gjort textanalysen och dragit slutsatser gör att det 

kan uppstå validitets problem. Författaren har försökt motverka detta med att vara så objektiv som 

möjligt vid uppläget av undersökningen samt att en del i validiteten utgörs av hur väl vi gör vårt urval 

och operationaliseringen stämmer överens med den teorin som är vald och mäter studien verkligen vad 

som skall mätas.
47

 Denna undersökning bygger på att författaren har tagit de tre definitionerna som 

Kilcullen använder på pelarna samt bottenplattan och gjort mindre förändringar av dessa för att passa 

till undersöknings materialet. Därmed anser författaren att eventuell validitets problem har motverkats. 

 

För att en undersökning skall vara trovärdig skall någon annan forskare utgående från den beskrivna 

metoden kunna återupprepa studien. Kommer den nya undersökningen ge samma resultat om den 

återupprepas?
48

 Det är detta som reliabilitet handlar om att kunna återupprepa en undersökning eller 

ett försök och komma till samma resultat. Inom kvalitativ forskning strävar inte forskaren efter att iso-

lera lagar för människans bettende utan försöker beskriva och förklara hur människor uppfattar värl-

den som de lever i. Då det finns många olika tolkningar av vad som sker i verkligheten, finns det inte 

heller några fasta referenspunkter som vi kan utgå ifrån och därmed mäta ett fenomen upprepade 

gånger och skapa en traditionell reliabel mätning.
49

 I denna undersökning kan det finnas problem med 

reliabiliteten då huvuddelen av det empiriska materialet består av sekundära källor som kan ha trade-

rats i flera led. Dock motverkas detta till del av att samtligt källmaterial, metod, teori, operational-

isering och empiri redovisas öppet för att skapa transparens så undersökningen kan återupprepas och 

detta menar författaren ger replikerbarhet. 

3. Teori 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer inledningsvis Kilcullens teori med tre pelare modellen för upprorsbekämpning 

att beskrivas och därefter sker en redovisning av den operationaliseringen av teorin för att den senare 

skall kunna användas i undersökningen. 
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3.2 Kilcullens teori 

 

 

 

Figur 1, Kilcullens modell med tre pelare för upprorsbekämpning
50

 

Kilcullens teori eller ramverk för upprorsbekämpning utgör det teoretiska ramverket för studien. 

Denna teori trycker på vikten av att skapa kontroll över en situation i en operation. Kilcullen menar att 

det viktiga inte är att ha en enhetlig ledning eller gemensam lednings struktur utan det som skall skap-

as är vad Kilcullen benämner ”Unity of effort”. Med detta menas en gemensam målbild utvecklas där 

alla som deltar i operationen ser sin plats och vad den enskilda organisationen kan bidra till helheten.
51

  

Det viktiga enligt Kilcullens teori är att alla som deltar i operationen har en gemensam uppfattning el-

ler diagnos på vad som är problemet och att det skapas plattformar för samverkan, informations del-

ning och att det inte uppstår konflikter mellan de olika organisationerna.
52

 

Kilcullen föreslår att ett ramverk som kallas ”inter-agency counterinsurgency operations” skapas för 

att möjliggöra denna samverkan mellan olika myndigheter. Denna modell som Kilcullen benämner 

”Tre pelare modellen” finns beskriven i figur ett. Enligt denna modell kan alla deltagare i operationen 

identifiera vart de befinner sig och vad de kan bidra med för att uppnå det gemensamma målet. Mo-

dellen eller teorin som är uppbyggd från en bas bestående information och tre stycken pelare säkerhet, 
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politik och ekonomi. Dessa fyra variabler (basen och de tre pelarna) bär upp taket som har målsätt-

ningen att skapa kontroll och stabilitet i ett samhälle och möjliggöra en återgång till normalitet.
53

 

Grunden för hela teorin menar Kilcullen är en gemensam informations strategi. Alla counterinsur-

gency operationer bygger på att sända ett budskap och målsättningen måste vara att det budskap som 

skickas ut är konsoliderat och gemensamt. Det viktiga budskapet som Kilcullen framför när det gäller 

dessa informations kampanjer är att de sker på global, regional och lokal nivå på grund av att idag så 

utnyttjar insurgenter nätverk från den lokala till den globala nivån för att skapa sympati, medel och re-

krytering för sin sak.
54

 

 

På denna gemensamma informationsbas vilar tre stycken pelare som är lika viktiga. Dessa tre pelare 

måste utvecklas parallellt och tillsammans med varandra. Görs inte detta så kommer hela operationen 

bli obalanserad. För mycket ekonomisk assistans utan tillräcklig säkerhet kommer att skapa ett stort 

antal mjuka mål som insurgenterna kan slå emot. Lika är det med för mycket militär säkerhet utan po-

litisk eller lokal förankring skapar bara starkare upprorsgrupper. Hur de tre pelarna utvecklas kan mä-

tas enligt Kilcullen genom att effektiviteten mäts i hur kapaciteten och kunskapen utvecklas i de in-

stitutionerna som byggs upp. Förutom effektiviteten mäts även legitimiteten, det vill säga till vilken 

grad lokalbefolkningen accepterar och ställer sig bakom myndigheternas direktiv.
55

 

 

Säkerhets pelaren består dels av militär säkerhet som innebär att skydda lokalbefolkningen från at-

tacker av guerilla, terrorister eller andra beväpnade grupper. Dels polis säkerhet med patrullering, po-

lis underrättelse arbete och eventuella polis styrkor för större insatser. I denna pelare ingår även en del 

som Kilcullen benämner ”human security”. Kilcullen menar att det skall byggas ett ramverk där upp-

byggandet av civila institutioner ingår, försvar av enskilda individers rätt samt skydd av mänskliga rät-

tigheter. I denna pelare ingår även enligt Kilcullen ”public safety” som är utryckningstjänst (brand- 

och ambulanstjänst), vatten, avlopp och liknande.
56

 

 

Den politiska pelaren fokuserar på att mobilisera stöd för operationen. Pelaren består av åtgärder för 

att mobilisera olika grupper att stödja de lokala institutionerna, marginalisera insurgent grupper och 

andra vålds organisationer. Försöka utöka lokala myndigheters makt samt främja lag och ordning. En 

avgörande uppgift är att bygga institutioner i både officiella organ och i ”non-governmental civil in-
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stitutions” samt att skapa möjlighet för social re-integration med hjälp av avväpning, demobilisering 

och utbildning av före detta kombattanter.
57

 

 

Den ekonomiska pelaren består både av kort siktiga insatser samt program för att främja utvecklingen 

på längre sikt. De kort siktiga insatserna kan vara omedelbar humanitär hjälp i ett område medan de 

långsiktiga programen mer riktar sig mot långsiktig utveckling inom områden som jordbruk, infra-

struktur och kommersiell verksamhet. Förutom detta menar Kilcullen att assistans med att effektivt ut-

nyttja samhällets resurser och infrastruktur är väldigt viktigt och att stöd måste ges för att bygga sam-

hällsviktig infrastruktur.
58

 

 

Dessa tre pelare som vilar på en bottenplatta som är information håller upp det övergripande målet 

som är kontroll över en situation. Målet är inte att skapa stabilitet utan att ha kontroll skriver Kilcullen 

och menar att counterinsurgency styrkorna har möjlighet att kontrollera händelseutvecklingen, nivån 

på våldet och graden av stabilitet i området. Målet är inte att reducera våldet till noll eller att döda var 

enda insurgent, utan istället är målet att försöka föra hela systemet tillbaka till normal nivå eller nor-

malitet. Dock är det viktigt enligt Kilcullen att det som är normalt i ett samhälle kan vara något helt 

annorlunda i ett annat samhälle. I varje enskilt fall skall strävan vara att inte bara skapa kontroll utan 

också att konsolidera denna kontroll och sedan överföra den till permanenta och effektiva legala in-

stitutioner.
59

 

3.3 Operationalisering 

Uppsatens undersökning kommer att utgå från Kilcullens teoretiska ramverk. I detta ramverk presente-

rar Kilcullen ett antal variabler som innehåller olika indikatorer som måste finnas representerade för 

att nå framgång i en COIN operation.
60

 

 

Ett antal utvalda skriftliga källor har analyserats med Kilcullens variabler och indikatorer som bak-

grund för att identifiera om dessa fanns representerade i det franska agerandet under konflikten i Alge-

riet. 

Följande variabler med indikatorer kommer att analyseras (indikatorer inom parentes): 

Information:  (Gemensam informations strategi på lokal, regional och global nivå, underrättelse 

inhämtning). 

Säkerhet:   (Militär/Polisär säkerhet, Mänsklig säkerhet, Befolknings säkerhet). 

Politik:   (Mobilisering av stöd, Lag och ordning, Öka myndighets utövning). 
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Ekonomi:   (Kort- och långsiktig utveckling, Ökning av levnadsstandarden för den muslimska 

lokal befolkningen). 

 

Inledningsvis kommer en bakgrund till konflikten och själva kriget att beskrivas. Detta för att ge en 

förståelse och sätta in de analyserade händelserna i ett större sammanhang. 

 

Därefter kommer analysen genomföras utifrån att de fyra enskilda variablerna delanalyseras var för 

sig. Efter varje delanalys kommer slutsatser att dras och presenteras. Analysen avslutas med att utifrån 

slutsatserna i varje delanalys görs sammanfattande slutsatser och svar på de bägge forskningsfrågorna 

kommer att presenteras. 

 

Slutligen kommer en avslutande diskussion genomföras och svar på problemställningen att presenteras 

 

Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt forskning att redovisas. 

4. Analys 

4.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs först en bakgrund till upproret och själva kriget. Därefter kommer själva ana-

lysen med slutsatser efter att varje variabel har analyserats. Slutligen kommer sammanfattande slutsats 

och svar på forskningsfrågorna att presenteras. 

4.2 Bakgrund och själva kriget 

Innan den franska invasionen 1830 var området som är dagens Algeriet under mycket löst turkiskt mi-

litär styre som hade svårt att upprätthålla lag och ordning. Bland annat hade ett antal pirat ligor slagit 

sig ner längs kusten och härjade bland europeisk sjöfart. Detta irriterade de europeiska stormakterna 

bland annat Frankrike som tidigare hade skickat straff expeditioner till området. 1830 invaderade och 

ockuperade Frankrike dagens Algeriet inte så mycket för att kolonialisera utan mer för den Frankrikes 

regent behövde en utrikes framgång för att höja sin populäritet. Erövringen av området var inte lätt 

och det var först 1857 som hela landet var fysiskt ockuperat. Dock dröjde det ända till 1881 innan det 

sista upproret var nedslaget.
61

 Redan från 1830-talet försökte franska myndigheter få nybyggare att slå 

sig ner i landet. Allt eftersom det blev lugnare i landet flyttade fler och fler invandrare in och introdu-

cerade modernt jord bruk och industri. Politiskt blev Algeriet mycket mer än bara en koloni till Frank-

rike. 1881 togs Algeriet upp som en integrerad del av Frankrike och fick status som departement och 
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tillhörde inrikes departementet. Denna politiska lösning lede till svåra interna problem i Algeriet på 

grund av de stora etniska, religiösa och kulturella skillnader mellan de inflyttade fransmännen och de 

lokala invånarna som var Araber och Berber muslimer.
62

  Detta innebar att kolonisatörerna och mus-

limerna levde i stort sätt i separata samhällen och det fanns stor misstänksamhet mellan grupperna. 

När Algeriet blev en del av Frankrike blev den muslimska befolkningen franska undersåtar men fick 

inte fullt franskt medborgarskap vilket lede till djup förbittring hos muslimerna. Den stora skillnaden i 

politiska och ekonomiska förutsättningar mellan européerna och den inhemska muslimska befolkning-

en och algeriernas insats i den franska armen samt förväntningar på förändringar efter Frankrikes se-

ger i andra världskriget gav upphov till starka spänningar i den muslimska populationen.
63

 Huvuddelen 

av den muslimska befolkningen ville antingen ha fullständiga rättigheter som den franska befolkning-

en eller självständighet, få ville fortsätta i det status quo som de upplevde att de befann sig i. De starka 

spänningar som fanns hos muslimerna blossade upp i och med den blodiga revolten i staden Setif den 

8 maj 1945 när Europa firade segern över Tyskland. Upproret slogs snabbt ner men fransmännen tog 

inte revolten på allvar och såg inte konsekvenserna som skulle kunna bli.
64

 Fransmännen levde fortfa-

rande i tron att de hade den muslimska befolkningens förtroende till exempel fanns det sjutton bataljo-

ner från Algeriet som slogs med fransmännen i Indokina i början på 1954.
65

 Dock hade en självstän-

dighets rörelse bildats i Algeriet utan att upptäckas av de franska myndigheterna. Denna rörelse hade 

blivit inspirerad av de kinesiska kommunisternas seger 1949 i Kina och Viet Minhs i Indokina 1954 

och natten mellan 31 oktober och 1 november 1954 startade de upproret i Algeriet.
66

 

 

Den algeriska konflikten kan delas in i fyra faser. Den första fasen var mellan hösten 1954 och hösten 

1955. Det som karaktäriserade fasen var fransmännens inledningsvis slapphänta respons, då de var 

upptagna med att ta hem sina trupper från Indokina och inte tog upproret på allvar. Sent 1955 blev kri-

get mera våldsamt när fransmännen upptäckte upprorets storlek samt omfattning och började vidta 

motåtgärder.
67

 Den andra fasen av kriget från sent 1955 till sent 1958 karaktäriserades av att FLN 

växte i styrka och organiserade en regering i delar av landet och hade underrättelse nätverk över hela 

Algeriet.
68

 FLN hade cirka 40 000 soldater i sin militära gren (ALN) och kunde ställa förband upp till 

bataljonsstorlek. Det franska svaret var att skicka ytterligare soldater och 1956 fanns det 400 000 

franska soldater på plats i landet och cirka 1 miljon människor var engagerade i den franska säkerhets-
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apparaten. Frankrike förde även krig utomlands med operationer för att stoppa smuggling till FLN och 

för att hindra stöd till rebellerna.
69

 Mot slutet av denna period stoppades FLNs utbredning genom att 

gränserna slöts, ett milissystem på lokal nivå byggdes upp och operationer som slaget om Alger ge-

nomfördes. Under den tredje fasen från december 1958 till januari 1961 genomförde fransmännen ett 

antal offensiva operationer för att nedkämpa ALN. Dessa var framgångsrika och ALN reducerades ner 

till 12 000 soldater och hade svårt att operera. FLN var tvunget att lämna Algeriet och verka från Tu-

nisien.
70

 Trots att Frankrike hade vunnit en militär seger insåg president Charles de Gaulle att på kort 

och lång sikt var Algeriets självständighet oundviklig. Då inledes fas fyra som innebar långa förhand-

lingar och som slutade med att Algeriet blev självständigt och Frankrike och de flesta andra européer-

na lämnade landet.
71

 

4.3 Information 

Basen i en counterinsurgency operation enligt Kilcullens teori är att övriga insatser måste bygga på en 

gemensam informations strategi. Detta för att varje aktion i en COIN insats förmedlar ett budskap och 

målsättningen med informations strategin måste vara att detta budskap är konsoliderat och samord-

nat.
72

 Kriget i Indokina hade lärt fransmännen att det räckte inte enbart med militära medel för att nå 

framgång mot ett uppror. För att vinna slaget om befolkningen måste inte bara motståndarens militära 

kapacitet slås ut utan även budskapet som denne förmedlar.
73

 

 

På lokal och regional nivå i Algeriet var både de civila myndigheterna och militären tidigt involverade 

i psykologiska operationer. Redan 1955 hade den franska militären skapat psykologiska förband för att 

motverka FLN:s propaganda mot egna soldater samt för att stödja de civila myndigheters försök att 

påverka den lokala muslimska befolkningen att stödja Frankrikes sak. För att bättre samordna och föra 

ut ett gemensamt budskap organiserades Comite Restreint d`Action Psychologique mellan civila myn-

digheter och militären. Denna organisation förde samman chefer på strategisk och operationell nivå 

för att samordna ett gemensamt budskap i psykologiska operationer för att motverka motståndarens 

propaganda. Denna samordning skede för att det skulle vara ett gemensamt budskap ända uppifrån re-

gerings nivå och neråt mot befolkningen i Algeriet.
74

 Enligt Kilcullens teori regional och lokal nivå. 
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För att framgångsrikt kunna bekämpa upprorsmakarna enligt Kilcullens teori måste detta även ske på 

global nivå för att motverka att motståndaren kan skapa internationellt stöd för sin sak. FLN hade re-

dan 1955 lyckats göra konflikten till en internationell fråga när vänligt sinade arabländer tog upp frå-

gan om Algeriets självständighet i FN:s General Församling. Fransmännen ansåg att Algeriet var en 

del av Frankrike och därmed var även konflikten en intern inre angelägenhet för landet och i protest 

lämnade den franska delegationen FN:s General Församling.
75

 Ett annat viktigt diplomatiskt steg var 

när FLN fick delta i Bandung konferensen och där kunde sprida sitt budskap. I FN avstod USA och 

många andra länder att rösta om Algeriet frågan eller att uttala ett stöd för insatsen vilket fick Frankri-

kes agerande att framstå som olagligt. FLN lyckades under hela kriget visa på franskt övervåld, bruk 

av tortyr och förtryck av den muslimska befolkningen i internationella organ som FN vilket ytterligare 

undergrävde den franska uppfattningen att Algeriet skulle fortsätta vara en del av Frankrike.
76

 

 

I många muslimska kommuner ute på landsbygden var ofta den enda kontakt som befolkningen hade 

med franska myndigheter var när en representant kom en gång per år för att driva in skatten. Fanns det 

någon myndighets representant var det ofta en lokalt rekryterad person som fyllde denna funktion. 

Denna brist på myndighets utövning och service gjorde att när FLN enheter grupperade i ett område 

löste de ofta en administrativ uppgift som aldrig tidigare hade existerat. FLN bröt inte upp något exi-

sterande franskt nätverk utan istället kunde FLN argumentera att de införande lag och ordning och 

skyddade befolkningen från korrumperade byledare. Detta innebar att FLN kunde ta över allt fler om-

råden och övertyga den muslimska befolkningen att stödja upproret och kräva självständighet.
77

 

 

Redan 1955 noterade General-Guvernören Soustelle denna brist på fransk administration och innebör-

den att de franska myndigheterna hade tappat kontakten med den muslimska befolkningen. För att åt-

gärda detta skapade Soustelle en helt ny organisation som kallades Sections Administratives Speciali-

sees (SAS). Uppgiften för denna organisation var inledningsvis att försöka överbrygga den klyfta som 

hade uppstått mellan administrationen och den fattiga muslimska befolkningen. För att lösa denna 

uppgift skulle SAS grupperna lära känna befolkningen som de var ansvariga för och organisera dem 

socialt, politiskt och ekonomiskt. Dessa grupper skulle verka ute bland befolkningen och skydda den 

från påverkan och övergrepp både från insurgenterna samt många gånger de franska säkerhetsstyr-

korna.
78

 Allt eftersom kriget pågick expanderade SAS för att till slut omfatta 5 000 man som var ut-

placerade i 800 centra på landsbygden. Dessa SAS grupper var ofta små och beroende av lokalt rekry-

terade personal för sitt skydd. För att försöka återskapa kontakten med befolkningen levde dessa SAS 

grupper ute i de muslimska byarna. Där genomförde de en mängd uppgifter för att reformera det lo-
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kala samhället och försöka bryta FLN:s grepp. Detta kunde vara att bygga ut sjukvården, skolor, re-

formera jordbruket och att bygga upp lokal administration och polis. Den andra uppgiften som grup-

perna hade var att inhämta underrättelse från befolkningen som militären led brist på. Då dessa enheter 

levde ute i byarna var de viktiga källor som de franska operationerna byggde på.
79

 Problemet för en 

stor del av SAS grupperna var att den europeiska befolkningen motsatte sig många gånger de reformer 

som dessa grupper genomförde och detta gjorde att flera åtgärder blev ineffektiva. Efter 1958 när SAS 

systemet tillsammans med omflyttningen av lokalbefolkningen ställdes under striktare militär kontroll 

blev dessa grupper mer involverade i de franska militära operationerna och anklagades för att utnyttja 

tortyr för att få fram information.
80

 

4.3.1 Slutsatser 

När Frankrike såg konflikten som en intern angelägenhet gjorde detta att landet inte hade någon in-

formations strategi för att motverka motståndarens propaganda när FLN lyckades göra konflikten till 

en internationell fråga. Frankrike tog inte hänsyn till den internationella opinionen när FLN kontinuer-

ligt rapporterade om övervåld, bruk av tortyr och stora omflyttningar av den muslimska befolkningen. 

Detta gjorde att legitimiteten för den franska uppfattningen att Algeriet skulle fortsätta tillhöra Frank-

rike undergrävdes och detta var nog en stark bidragande orsak till att landet till slut lämnade Algeriet.  

 

SAS gruppernas arbete ute bland befolkningen var många gånger framgångsrika men när dessa grup-

per involverades allt mer i underrättelse inhämtning för att stödja de militära operationerna samt mot-

arbetades av den europeiska befolkningen försvann till stor del deras effektivitet och legitimitet.
81

 

4.4 Säkerhet 

När upproret bröt ut i november 1954 fanns det cirka 50 000 franska soldater i Algeriet och dessa 

skulle upprätthålla säkerheten i ett område stort som Frankrike. De militära enheterna som var station-

erade i landet var utbildade och utrustade för att föra ett konventionellt krig i Europa och var illa utrus-

tade för att bekämpa ett uppror med tyngdpunkten till landsbygden och bergen. Sedan början på 50-

talet hade antalet soldater i Algeriet reducerats, dels på grund av att de behövdes för att sättas in i kri-

get i Indokina och dels för att slå ner oroligheter som hade börjat i de franska protektoraten Marocko 

och Tunisien på gränsen till Algeriet.
82
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Detta innebar att under inledningen av kriget från utbrottet 1954 till hösten 1955 hade den franska ar-

men svårt att klara av att hantera situationen och skapa säkerhet och förtroende både hos den mus-

limska och europeiska befolkningen i landet. Under detta skede var de franska counterinsurgency op-

erationerna främst inriktade på att bemanna fasta positioner som försvarade byar och städer, patrulle-

ringar längs de större vägarna och enstaka större sökoperationer. Denna statiska gruppering medförde 

att de franska styrkorna bara kontrollerade en begränsad del av landet och att FLN enheterna kunde 

förutse hur fransmännen skulle agera. Upprorsmännen kunde relativt lätt gå runt de fasta positionerna 

och kunde på så sätt påverka befolkningen med sitt budskap utan fransmännens vetskap. Ytterligare en 

nackdel var att de franska enheterna inte fanns på plats i de muslimska områdena dygnet runt utan bara 

sporadiskt. Detta medförde att invånarna inte kände sig trygga och undvek att samarbeta med frans-

männen för att de visste att när den franska militären hade lämnat området skulle FLN enheterna 

komma tillbaka och kunna hämnas.
83

 Detta tillsammans med att när militären genomförde sina sökop-

erationer så genomfördes dessa mycket våldsamt. Dessa sökoperationer som kallades ratissages inne-

bar att ett misstänkt område eller by omringades därefter besköts det ofta med artilleri och flygbomba-

des innan stridsvagnar och infanteri gick in. Detta tillsammans med vad fransmännen kallade kollek-

tivt ansvar medförde att hela byar ödelades och att oskyldiga bybor drabbades mer än att FLN skada-

des.
84

 I början på 1955 när den nye General-Guvernören Jacques Soustelle hade rest runt i landet och 

observerat två av militärens ratissages operationer och konsekvenserna av politiken med kollektivt an-

svar gjorde han analysen att: 

 

 ”To send in tank units, to destroy villages, to bombard certain zones, this is 

 no longer the fine comb; it is using a sledgehammer to kill fleas. And what is  

 more serious, it is to encourage the young – and sometimes the less young – 

 to go into the maquis”.
85

 

 

Till detta kom även att det inom den franska militären i Algeriet fanns olika uppfattningar om vad som 

var målet med kriget. Var det att återskapa kontakten med lokalbefolkningen eller var det att krossa 

upproret till vilket pris som helst?
86

 

 

Denna brist på soldater, utrustning, teknik och målsättning medförde att upproret kunde sprida sig 

över landet under 1954 och 1955. Under vintern 1954 var FLN inriktade främst på eldöverfall mot 

franska militära patruller och installationer samt mot polisstationer, men på våren 1955 började upp-

rorsmännen mörda lokala muslimer som byledare, poliser och andra funktionärer som samarbetade 
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med fransmännen. Dessa offer blev ofta torterade och skändades innan de mördades som en varning 

och för att sätta skräck i den muslimska befolkningen. Den europeiska befolkningen började påverkas 

genom att allt fler och fler jordbrukare fick sina djur dödade, vattnat förgiftat och grödor förstörda. 

Fram tills våren 1955 hade direkta attacker mot européer var minimala men nu började även attacker 

mot dessa att genomföras.
87

 Dessa attacker mot både muslimer och den europeiska befolkningen 

gjorde att hela Algeriet hamnade i en ond våldsspiral och framförallt den europeiska befolkningen 

krävde åtgärder medan den muslimska skrämdes till tystnad och samarbete med FLN. Denna terror 

kampanj mot den muslimska befolkningen nådde sin höjdpunkt i slutet av 1955 och FLN var då nära 

att nå sitt primära mål som var kontroll över befolkningen.
88

 

 

Den nye General-Guvernören insåg att varken de civila myndigheterna eller militären klarade av att 

stoppa våldet och vända utvecklingen utan förstärkningar. Efter mycket hårt tryck gick den franska re-

geringen med på att öka antalet soldater. I februari 1955 var det 80 000 och i maj 100 000 som sedan 

ökades till 120 000 i augusti. Men det var först i april 1956 som antalet soldater var uppe i 400 000 

som behövdes för att den franska armen skulle kunna genomföra större motåtgärder mot FLN.
89

 Detta 

gav militären möjlighet att genomföra allt från småskaliga eldöverfall till operationer upp till divisions 

storlek med understöd av till exempel artilleri, flyg och helikoptrar.
90

 

 

För att försöka skydda lokal befolkningen från påverkan av FLN hade den franska armen i början av 

1956 utarbetat en ny strategi. Detta system som hade namnet quadrillage innebar att fokus flyttades 

från stora tunga mekaniserade förband till ett system med att mindre och lättare förband som var stat-

ionerade ute i städer och byar för att öka säkerheten. Målsättningen med systemet var inte bara att 

säkra och försvara vitala installationer, utan enheten på plats skulle ha kontinuerlig närvaro i sin 

quadrillage genom ständiga patruller och snabbt reagera för att jaga insurgenter. För att stödja dessa 

lätta enheter fanns en reserv av elit förband som kunde vara mekaniserade eller luftburna. Denna re-

serv kunde snabbt transporteras över hela landet för att stödja lokala enheter i hotade quadrillage. 

Dessa mobila reserver utnyttjades konstant för att jaga insurgent styrkor och redan 1957 hade detta sy-

stem givit resultatet att det fanns inga områden som FLN enheterna kunde känna sig säkra. Nackdelen 

med systemet var att ett mycket stort antal soldater bands upp i fasta positioner.
91
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Detta quadrillage system samt att den franska armen insåg tidigt att en av de viktigaste åtgärderna för 

att kunna begränsa upproret var att skära av möjligheterna för FLN att erhålla stöd utifrån samt att ha 

baser utanför Algeriet. Under 1956 blev de franska protektoraten Tunisien och Marocko självständiga 

och dessa var positiva till att stödja de algeriska upprorsmakarna. Detta innebar att insurgenterna hade 

två säkra områden utanför Algeriet som de kunde operera ifrån. Som svar på detta hot byggde den 

franska armen en barriär längs den Tunisiska och den Marockanska gränsen från Medelhavet till Sa-

hara öknen. Barriären bestod av elektriska stängsel, minfält, markradar, bemannade posteringar och 

mobila enheter som snabbt kunde ingripa om någon försökte forcera barriären. Barriären som var fär-

digställd i september 1957 innebar att FLN enheterna inne i Algeriet skars av från vapen, ammunition 

och förstärkningar. Resultatet blev att dessa grupper fick allt svårare och svårare att genomföra operat-

ioner. Under slutet på 1957 och hela 1958 genomfördes flera strider längs denna barriär som kallades 

Morice Line. ALN försökte med alla medel att forcera linjen först med mindre grupper men sedan 

grupper på upp till 300 man för att i desperata försök slå sig igenom. Resultatet blev bara allt större 

och större förluster när fransmännen hela tiden utvecklade sina motåtgärder. Sju månader efter färdig-

ställandet räknade fransmännen med att ALN hade förlorat 6000 soldater och 4300 vapen. Detta inne-

bar att nu var de grupper som fanns inne i själva Algeriet effektivt avskurna från stöd utifrån.
92

 

 

Efter byggandet av Morice linjen fanns det ändå kraft kvar hos de ALN enheter som opererade inne i 

Algeriet. Dessa grupper fortsatte att genomföra attacker mot både muslimska och europeiska byar och 

bosättningar på landsbygden. Detta tillsammans med att franska politiker och allmänheten ville få ett 

slut på kriget gjorde att den franska militären 1959 bytte strategi. Det införda quadrillage systemet 

som nu var fullt utbyggt innebar att cirka 85 % av de franska styrkorna var uppbundna i fasta position-

er. Detta system bröts nu till del upp för att skapa mera rörliga förband. Denna nya strategi innebar att 

grupper med kommando soldater tillsammans med lokalt rekryterade muslimska styrkor benämnda 

harkis skickades ut för att lokalisera ALN enheterna. När detta var gjort mobiliserades de mobila styr-

korna för att slå ut motståndaren. Målsättningen var inte bara att tillfoga svåra förluster militärt utan 

att kvarstanna i ett område för att slå ut den politiska organisationen så att lokala styrkor kunde klara 

av säkerhetssituationen efter att de mobila styrkorna dragits tillbaka. Samtidigt med detta skulle SAS 

enheterna efter genomförda operationer stödja det lokala samhället att återuppbyggas. Från mitten av 

1959 till i början av 1960 genomförde den franska armen ett antal stora operationer med början i 

västra delen av Algeriet för att flyttas allt mer österut och trycka ALN förbanden mot Morice linjen. 

Efter att dessa operationer genomförts var ALN i stort sätt helt utslaget. Från 1960 var ALN reducerat 

till en marginaliserad styrka i Algeriet på grund av att de inte kunde erhålla stöd i form av materiel och 

personal utifrån och Frankrike hade vunnit en militär seger. Problemet med strategin som kallades 
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Plan Challe innebar att mycket stora omflyttningar av den muslimska befolkningen gjordes och att 

militären gick hårt fram vilket förstörde stora områden på landsbygden.
93

 

 

För att stödja de militära aktionerna började fransmännen en politik som innebar omflyttning av den 

muslimska lokalbefolkningen i mycket stor skala. Målsättningen som armen hade med dessa omflytt-

ningar var att fysiskt försöka skilja befolkningen från påverkan från FLN:s propaganda. Många gånger 

lyckades dock motståndarens politiska agenter ta sig in i dessa läger och påverka befolkningen. Från 

1957 när omflyttningarna tog fart fram till dess att regeringen avbröt programmet 1961 hade mer än 

två miljoner muslimer tvingats flytta.
94

 Denna omflyttning var ofta illa planerad och genomfördes 

mycket snabbt. Detta innebar att den lokala befolkningen rycktes upp från områden som de tillhört 

under flera genrationer. Förhållandena i dessa nya byar var ofta mycket dåliga vilket gjorde att befolk-

ningen blev missnöjda och drevs till att stödja motståndsrörelsen. Trots vissa framgångar skapade oft-

ast dessa nya byar att invånarna kom att hata fransmännen ännu mer.
95

 

 

Under kriget i Algeriet anklagades den franska armen tidigt för att utnyttja tortyr och övervåld för att 

erhålla underrättelse. Redan 1955 fanns det vittnesmål om summariska rättegångar och avrättningar. 

Från 1957 speciellt under slaget om Alger finns det vittnesmål om att användandet av tortyr hade bli-

vit rutin för de flesta franska enheter.
96

 Detta tillsammans med att huvuddelen av de reservister och 

värnpliktiga som skickades till Algeriet hade liten förståelse för landet och kulturen. De hade knappt 

erhållit någon information och få kunde prata arabiska eller berber vilket skapade en stark klyfta mel-

lan befolkningen och soldaterna. Många var inte heller vanna vid den muslimska kulturen som förbjöd 

alkohol och att äta griskött. Kriget som nu hade spridit sig över hela landet innebar att många soldater 

kom att se alla civila algerier som potentiella fiender och behandlade dem nedlåtande och hårdhänt.
97

 

4.4.1 Slutsatser 

Inom säkerhetspelaren i Kilcullens teori trycks det på vikten av att inriktningen på de säkerhetsskap-

ande åtgärdena skall vara att skapa förtroende hos lokalbefolkningen för counterinsurgency styrkorna. 

Befolkningen skall skyddas mot direkta attacker och försök till påverkan genom propaganda och över-

talning.
98

 För att lyckas med detta skall inte bara befolkningen fysiskt skyddas utan än viktigare är att 

övertyga och utveckla ett partnerskap med den hotade befolkningen att det är counterinsurgency styr-

korna som har övertaget och kan svara för skyddet. När egna styrkor genomför operationer är det vik-

tigt att dessa agerar utifrån respekt och hänsyn till lokal befolkningen. För om egna operationer skadar 
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eller skrämmer befolkningen kommer de aldrig att vilja samarbeta och ge egna styrkor sitt stöd och 

förtroende.
99

 

 

Fransmännen insåg vid upprorets utbrott 1954 att precis som kriget i Indokina skulle det inte räcka 

med att slå ut själva upprorsstyrkorna. Det budskap om självständighet som FLN propagerade för 

måste även bekämpas och lokal befolkningen övertygas att stödja fransmännen. Dock gjorde bristen 

på soldater för att säkra hela landet att upproret kunde sprida sig över hela Algeriet. Detta tillsammans 

med att när den franska militären genomförde operationer utnyttjade de mycket övervåld vilket fick 

resultatet att den lokala muslimska befolkningen drevs till att stödja upproret. Detta övervåld fortsatte 

även efter att de franska styrkorna hade förstärkts och kunde genomföra offensiva operationer.  

 

Detta övervåld tillsammans med omflyttningspolitiken som genomfördes i stor skala och en omfat-

tande användning av tortyr gjorde att den franska legitimiteten föll samman hos befolkningen. Även 

om militären lyckades vinna en taktisk seger mot FLN under 1959-60 så lyckades de inte vinna den 

muslimska befolkningens stöd och förtroende. Enligt Kilcullens teori låg fokus hos den franska militä-

ren att först och främst slå ut insurgenterna och därmed lyckades de inte skapa säkerhet och vinna lo-

kal befolkningens förtroende.   

4.5 Ekonomi 

1954 var det algeriska samhället strikt uppdelat mellan den europeiska och muslimska befolkningen. 

Den europeiska befolkningen som levde längs kusten drog stora fördelar på Frankrikes återhämtning 

efter kriget och levde väl. Det var helt annorlunda i de inre delarna av landet där tre fjärde delar av den 

nio miljoner stora muslimska befolkningen levde. En miljon var under sysselsatt medan över två mil-

joner var totalt arbetslösa. Brist på utbildning var ett stort problem. Läskunnigheten 1954 i den mus-

limska befolkningen var bara 15 procent. Detta medförde att det fanns starka spänningar i samhället 

och stora aggressioner mot det franska Algeriet från den muslimska befolkningen.
100

 

 

När den nye General-Guvernören 1955 tagit över ansvaret för Algeriet gjorde han en rundresa i de 

muslimska områdena. Snabbt insåg han att fattigdomen var betydligt mer allvarligt och upproret 

mycket mer omfattande än vad fransmännen insåg. Inte bara att militären hade svårt att klara av situat-

ionen men även att halva landet lämnades till en handfull civila administratörer att administrera. Han 

började snabbt genomföra omfattande reformer som innebar att fler departement skapades och att ett 

större antal muslimer skulle erhålla anställning som innebar ökat ansvar och inflytande. Samtidigt med 

detta fattade den franska regeringen beslut om att fem miljarder francs skulle avsättas i Algeriet för att 
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skapa arbete och industrialisering. På den kulturella sidan skulle arabiska införas som obligatoriskt 

språk i de muslimska skolorna och skolutbyggnaden skulle dubbleras.
101

 

 

1956 fortsatte den franska administrationen med reformer på den ekonomiska sidan för att vinna över 

den muslimska befolkningen. Ökningen av semester till tre veckor och högre pensioner skulle även 

gälla den muslimska befolkningen. Samtidigt försökte myndigheterna aktivt genomföra reformer mot 

det som ansågs vara grunden till upproret nämligen den muslimska arbetslösheten. Myndigheterna 

uppmanade till emigration till Frankrike som behövde arbetskraft, jordbruks reformer genomfördes, 

industrialisering och utökade utbildnings insatser samt att fler arbeten inom den offentliga sektorn och 

statlig industri öppnades upp. Samtidigt hade olja upptäckts i Sahara och fransmännen försökte fram-

ställa det som att detta var framtiden som Frankrike och Algeriet skulle utveckla tillsammans.
102

 

 

I oktober 1958 kom den nya presidenten i Frankrike Charles de Gaulle till Algeriet för att presentera 

en tredje reform plan för landet. Planen som benämndes Constantine planen var en fem års plan för att 

utveckla Algeriet. Planen utlovade att 1963 skulle 400 000 nya arbeten, bostad för en miljon männi-

skor och omfördelning av 250 000 hektar mark genomföras för den muslimska befolkningen. Vidare 

skulle lönerna höjas, utbildning för minst två tredjedelar av muslimska barnen genomföras och antalet 

arbeten för muslimer i offentlig sektorn och armen ökas. Målet med planen var att tillsammans med 

Challe offensiven slå ut FLN och vinna över den muslimska befolkningen. Fransmännen försökte 

framställa att Frankrikes uppgift var att modernisera Algeriet och att alla invånarna hade en plats i det 

nya samhället. Kriget var inte mellan Frankrike och FLN utan en kamp mot analfabetism, under ut-

veckling och förtryck av kvinnan. Målet var inte bara att utveckla samhället utan att försöka isolera 

och utrota FLN:s påverkan på det lokala samhället speciellt kvinnornas stöd som var så viktigt för in-

surgenterna.  Constantine planen var en fullföljning av de reformer som fransmännen hade börjat ge-

nomföra redan 1954 för att förbättra situationen för den muslimska befolkningen.
103

 

4.5.1 Slutsatser 

Den ekonomiska pelaren enligt Kilcullens teori trycker på både snabb och långsiktig utveckling i sam-

hället för att motverka inflytandet av motståndaren. Detta skall kombineras med utbyggnad av viktig 

infrastruktur och natur resurser.
104

 

 

Frankrike hade redan när upproret bröt ut insett behovet av ekonomiska reformer för den muslimska 

befolkningen. Då stora delar av den civila administrationen inte fanns utnyttjades militären som fick ta 
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över ansvaret. På kort sikt utnyttjades SAS grupperna men innan dessa hade kommit igång för att 

motverka fattigdomen, arbetslösheten och under administrationen hade redan huvuddelen av den mus-

limska befolkningens sympatier svängt över till insurgenterna.
105

 

 

Även de långsiktiga reformerna var svåra och tog lång tid att genomföra. Detta på grund av reformer-

na ofta kom på andra plats efter militära operationer och att FLN genom terror gjorde att den mus-

limska befolkningen skrämdes till att inte delta. En del av de franska reformerna var kontra produktiva 

och spelade FLN direkt i händerna. Ett exempel på detta är att vid jordreformer delades jord ut till en-

skilda bönder. Så fort någon skrivit på kunde denna person bli dömd till döden av FLN och militären 

eller polisen kunde hitta honom ett par dagar senare med halsen avskuren.
106

 

4.6 Politik 

När upproret bröt ut i Algeriet 1954 var det sedan flera år oroligheter i de båda andra franska protekto-

raten i Nordafrika nämligen Tunisien och Marocko. I båda dessa områden hade det sedan 1952-53 fö-

rekommit protester och terrorist attacker med krav på självständighet från moderlandet. 1954 med 

upproret i Algeriet stod Frankrike inför valet att antingen slås över hela Nordafrika eller att delvis för-

svara ett minskande imperium i Algeriet. Frankrike valde att förhandla med upprorsmakarna i Tuni-

sien och Marocko vilket gav resultatet att mars 1956 blev Marocko och Tunisien självständiga stater. 

Detta innebar att nu fick de algeriska nationalisterna inte bara en utan två potentiella länder där de 

kunde ha baser att operera från in i Algeriet.
107

 

 

Redan innan upproret startade i Algeriet under förhandlingarna med framförallt Tunisien hade den 

franska regeringen bestämt sig för att balansera en kompromissvillig inställning i Tunisien frågan till 

en mycket hårdare hållning avseende Algeriet. Det skulle inte bli några eftergifter eller kompromisser, 

mycket på grund av att landet var en integrerad del av Frankrike. Det franska folket hade redan ge-

nomgått svåra nederlag i Indokina samt Nordafrika och skulle inte acceptera ytterligare ett.
108

 Redan 

när upproret bröt ut svarade den franska regeringen med hårda ord och den 27 november sa premiär-

ministern Mendes-Frances i parlamentet: 

  

 ”One does not compromise when it comes to defending the internal peace of the  

 nation, the unity and the integrity of the Republic. The Algerian departments 

 are part of the French Republic. They have been French for a long time and they 

 are irrevocably French… Between them and metropolitan France there can be 
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 no conceivable secession”.
109

 

 

 

Samtidigt med denna hårda hållning insåg Mendes-Frances att till slut måste det franska koloniala sty-

ret upphöra i Algeriet. Frågan var när detta skulle ske och med vem skulle fransmännen förhandla. I 

Indokina och protektoraten i Nordafrika fanns det naturliga mot parter, men i Algeriet hade det franska 

styret under ett århundrade slagit sönder den inhemska eliten. I och med att den franska regeringen 

inte förstod vem och vad som låg bakom revolten och att den europeiska befolkningen (pied noir) inte 

accepterade att några förhandlingar eller eftergifter gjordes blev resultatet att den franska politiken in-

ledningsvis inte var fast.
110

 

 

Den franska regeringen hamnade direkt mellan två stycken ytterligheter. Dels de nationalister som 

gjort uppror och krävde total självständighet samt de europeiska invånarna som krävde att inga för-

handlingar eller eftergifter skulle göras. Detta gjorde att de franska politikerna inte lyckades föra en 

fast politik för hur krisen skulle lösas. Under 1954-55 var inriktningen att försöka implementera de re-

former som föreslagits 1947 efter upproret i Setif. Dessa reformer innebar att de hatade communes 

mixes skulle avskaffas och ersättas med valda organ, avskaffandet av militär styret i Sahara, arabiska 

språket skulle jämnställas med franskan, en delning mellan kyrkan och stat för muslimerna samt frigö-

relse för den muslimska kvinnan. Samtidigt skulle muslimerna får ökat inflytande i den lokala rege-

ringen.
111

 Problemet för den franska regeringen var att det var för lite och för sent. För de algeriska 

nationalisterna var det för lite då de krävde fullständig självständighet och för den europeiska befolk-

ningen var det för mycket då de inte ville ge upp några av sina rättigheter.
112

 

 

Under starkt tryck från den europeiska befolkningen tillsattes en ny General-Guvernör 1956. Denne 

kom under inflytande av den europeiska befolkningen och kom snabbt att ta parti för dessa. Samtidigt 

eskalerade kriget och i mars fick General- Guvernören speciella befogenheter. Dessa befogenheter in-

nebar att reformer skulle genomföras men det viktiga var det som stod i artikel fem: 

 

 ”the most extensive powers for undertaking any exceptional measure required by 

 circumstances with a view to the reestablishment of order, the protection of  

 persons and property and the safeguard of the territory”.
113
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Detta innebar en överflyttning av en stor del av makten och besluten från Paris till de europeiska le-

darna i Algeriet. Den enda organisation som kunde ansvara för detta var militären som fick enorm 

makt i Algeriet. Detta innebar att militären fick allt mer och mer makt över alla aspekter av det civila 

styret. 1957 under slaget om Alger fick till exempel 10 Fallskärms division ta över polis ansvaret i Al-

ger.
114

 De civila myndigheterna tappade greppet om militären. Användandet av tortyr, våld och andra 

former av förtryck från militärens sida blev vanligt och detta underminerade försöken från de civila 

myndigheterna att upprätthålla lag och ordning. Även den europeiska befolkningen krävde att militä-

ren skulle få mer makt och att insurgenterna skulle bekämpas med mer kraft.
115

 

 

Under början av 1956 fortsatte Lacoste den franska politiken med att försöka implementera reformer-

na från 1947 i landet. För att ytterligare öka legitimiteten för det franska styret genomfördes reformer 

för att minska den europeiska befolkningens makt inom det administrativa och politiska systemet. 

Lacoste försökte utöka reformerna som skulle tillåta fler muslimer i offentlig tjänst och inom statliga 

industrier i högre och ansvarsfullare positioner. Andra reformer som genomfördes var att göra medi-

cinsk behandling tillgänglig för alla algerier, avskaffandet av skatter på vissa varor som livsmedel och 

försöka antalet muslimska representanter inom domstolarna. Med stöd av SAS enheter genomfördes 

det val till borgmästare och prefekter som den muslimska befolkningen uppmanades att ställa upp i för 

att försöka öka legitimiteten för det franska styret.
116

 

 

1960 gjorde delar av militären tillsammans med den europeiska befolkningen uppror då de var miss-

nöjda med den inriktningen som politikerna drev kriget. De ansåg att Frankrike hade brist på målsätt-

ning och höll på att ge upp. Upproret misslyckades men 1961 var det ett nytt uppror. Målsättningen 

med upproret var att störta regeringen och ta över Algeriet. Även detta uppror misslyckades och rege-

ringen blev nu övertygad tillsammans med tryck från omvärlden om att en politisk lösning måste ge-

nomföras och Algeriet bli självständigt.
117

 

 

4.6.1 Slutsatser 

Fokusering inom den politiska pelaren enligt Kilcullens teori är att mobilisera stöd. Pelaren omfattar 

åtgärder för att försöka skapa stöd för regeringens strategi, marginalisera insurgenterna och utöka 

myndighets utövning samt upprätthållandet av lag och ordning. Huvudaktörerna inom denna pelare 

skall vara civila, det vill säga politiker och diplomater.
118
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När militären tog över allt mer och mer makt inom den civila sektorn började de franska civila myn-

digheterna tappa kontrollen. Militären använde mycket övervåld, tortyr och andra former av förtryck 

vilket gjorde att de civila myndigheterna inte kunde upprätthålla lag och ordning på ett trovärdigt sätt. 

Detta fick till följd att den lokala muslimska befolkningen tappade förtroende för de franska myndig-

heterna och vände sina sympatier till att stödja FLN. 

 

4.7 Sammanfattande Slutsatser och svar på forskningsfrågor 

Enligt Kilcullens tre pelare ramverk för upprorsbekämpning skall det finnas en gemensam informat-

ionsstrategi som ger förutsättningar för de tre pelarna säkerhet, ekonomi och politik att tillsammans 

utvecklas från, för att det skall bli en framgångsrik counterinsurgency insats. Målsättningen med oper-

ationen är att uppnå kontroll och kunna få ett samhälle att gå tillbaka till normalitet. Det måste finnas 

en samordning och ett gemensamt mål mellan informationsstrategin och de olika pelarna.
119

 

 

Frankrike hade efter sina erfarenheter efter kriget i Indokina insett att få framgång i en counterinsur-

gency operation och slå ner ett uppror måste befolkningens förtroende vinnas och detta kan inte endast 

göras med militära medel. Vid en granskning av de slutsatser som har kommit fram under studiens ge-

nomförande framträder en bild av att i Frankrikes strategi under kriget fanns de olika principerna i 

Kilcullens teori informationsstrategi, säkerhet, ekonomi och politik med för att försöka uppnå kontroll 

och en återgång till stabilitet i det algeriska samhället. 

 

Slutsats av detta är att Kilcullens teori med tre pelare modellen för upprorsbekämpning fanns repre-

senterad i Frankrikes strategi i Algeriet kriget 1954-62 och därmed är forsknings fråga ett besvarad. 

 

Frankrike såg konflikten som en intern fransk angelägenhet och var inriktade på en taktisk seger. Detta 

innebar att fransmännen missade att ta hänsyn till den strategiska nivån med omfattande fördömande 

och kritik från omvärlden som gjorde landet isolerat. Detta misstag inom informationsstrategin var tro-

ligtvis en starkt bidragande orsak till att Frankrike lämnade Algeriet. 

 

Problemet för fransmännen i deras counterinsurgency strategi var att utvecklingen av de tre pelarna 

var obalanserad och gjordes inte mot samma målsättning. Militären blev på grund av brist på civil per-

sonal och de speciella befogenheter armen tilldelades 1956 den dominerande kraften i alla tre pelarna. 

Samtidigt var militären inriktad på att slå ut FLN och vinna en militär seger. Detta innebar att alla me-

del som övervåld, tortyr och omflyttningar av befolkningen var tillåtna för att nå en seger. Dessa över-
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grepp gjorde att legitimiteten och förtroendet för franska reformer inom de andra pelarna ekonomi och 

politik hos den lokala muslimska befolkningen minskade betydligt. 

 

Målsättningen för Frankrike var att skapa kontroll och stabilitet över situationen i Algeriet och försöka 

få samhället att gå tillbaka till normalitet. Frågetecknet som uppstår är vilken normalitet samhället 

skulle gå tillbaka till. De franska politikerna i Paris insåg behovet av reformer och att statusen för Al-

geriet i förläggningen måste förändras. Den franska militären tillsammans med den europeiska befolk-

ningen strävade efter en militär seger och återgång till en samma situation som innan upproret bröt ut. 

Denna brist på gemensam målsättning eller som Kilcullen kallar det ”Unity of Effort” mellan de olika 

parterna på den franska sidan kom till starka motsättningar efter 1958 då politikerna på allvar började 

prata om en politisk lösning och slutade med att delar av militären och den europeiska befolkningen 

gjorde uppror. Detta splittrade den franska insatsen och övertygade politikerna att Frankrike måste 

lämna Algeriet. 

 

Slutsatsen blir att orsakerna till Frankrikes misslyckande insats i Algeriet konflikten 1954-62 var stra-

tegiska misstag avseende informationsstrategi, bristande gemensam målsättning och att fransmännen 

aldrig vann den muslimska lokal befolkningens förtroende och därmed är forskningsfråga två besva-

rad.  

  

5. Slutsats och avslutande diskussion 

Syftet med studien var att utifrån Kilcullens teori om upprorsbekämpning med tre pelare modellen un-

dersöka om denna teori kunde förklara Frankrikes misslyckade insats i Algeriet kriget 1954-62. Upp-

satsen har utgått från en kvalitativ dataanalys i detta fall text som med stöd i Kilcullens ramverk av tre 

pelare modellen applicerats på en enkelfallstudie av Frankrikes krig i Algeriet 1954-62. Avgränsningar 

har gjorts och konsekvenser för validitet och reliabilitet med hänsyn till metod och teori har tagits upp 

samt litteratur redovisats. Till grund för studien har följande problemställning legat: 

 

Kan Frankrikes misslyckande i Algeriet konflikten 1954-62 förklaras utifrån Kilcullens teori med tre 

pelare modellen för upprorsbekämpning? 

 

För att besvara problemställningen använde sig studien av två forskningsfrågor:  

 

1. Hur kan fransmännens agerande under Algeriet kriget 1954-62 förklaras utifrån Kilcullens 

tre pelare modell för upprorsbekämpning? 
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2. Sett utifrån Kilcullens tre pelare modell för upprorsbekämpning vad berodde det franska 

misslyckandet på? 

 

Kilcullen som tillhör de moderna counterinsurgency teoretikerna har hävdat att de klassiska teorierna 

på området måste uppdateras för att kunna utnyttjas i dagens moderna konflikter. Den counterinsur-

gency strategi som fransmännen benämnde counterrevolutionary warfare var ingen officiell doktrin 

men tillämpades under konflikten. Den trycker precis som Kilcullen på att målsättningen är att vinna 

befolkningens förtroende och detta kan inte enbart göras med militära medel utan med en kombination 

av militära, politiska och ekonomiska åtgärder.  

 

Undersökningen har visat att Frankrikes insats blev ett misslyckande och orsaken till detta var troligt-

vis att fransmännen inte insåg betydelsen eller valde bort att följa vissa av principerna. Frankrike valde 

att se konflikten som en intern inre angelägenhet och bortsåg från att ett av de viktigaste medlen för att 

nå framgång för upprors rörelser är att söka internationellt erkännande och stöd. Kilcullen trycker på 

detta i sin teori om en gemensam informations strategi för att motverka motståndaren på lokalt, reg-

ionalt och globalt plan. Kilcullen skriver att upprors rörelser har sökt internationellt stöd från ameri-

kanska frihetskriget till dagens rörelser via media, politisk aktivism och lobbying.
120

 FLN lyckades ti-

digt internationalisera konflikten och vinna stöd genom att rapportera om franska övergrepp utan att 

Frankrike gjorde några kraftigare motåtgärder, vilket till slut var en stark bidragande orsak till att lan-

det lämnade Algeriet. Detta visar att redan på 1950-talet kunde inte en stormakt göra hur den ville utan 

måste ta hänsyn till omvärldens reaktion. Något som många tror är nytt i världens globalisering utan 

enda skillnaden är att tempot i de globala flödena är betydligt snabbare idag. 

 

Kilcullen visar i sin teori vikten av att de tre pelarna utvecklas gemensamt och att alla aktörerna mili-

tärer, politiker, ekonomer, diplomater, hjälparbetare arbetar mot ett gemensamt mål. I Algeriet kriget 

blev militären den dominerande kraften inte bara i säkerhets pelaren utan även inom ekonomi och po-

litik. Inom ekonomi pelaren på grund av brist på civil administrativ personal. Inom politik ansåg mili-

tären efter erfarenheter från Indokina kriget att de var tvungna att ta ett större ansvar för hur kriget 

skulle föras då de ansåg att de franska politikerna hade föråt och svikit dem efter deras uppoffringar i 

Indokina.
121

 Militären kämpade för att vinna en militär seger och alla medel var tillåtna inklusive tor-

tyr, omflyttningar och övervåld vilket förtog legitimiteten och effektiviteten av reformer inom övriga 

pelare då befolkningen tappade förtroende för åtgärderna. Den franska insatsen visar på bristerna när 

inte alla pelarna utvecklas gemensamt mot ett mål. Även om fransmännen vann en militär seger var 

det troligtvis bara en tidsfråga innan ett nytt uppror skulle ha startat i Algeriet. 
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Som det har framkommit under studiens genomförande hamnade troligtvis den franska regeringen i en 

omöjlig situation redan från början då kravet från nationalisterna var total självständighet men den 

europeiska befolkningen krävde att Algeriet skulle förbli franskt och inga eftergifter skulle göras. 

Detta gjorde att när den franska regeringen insåg att den enda lösningen var självständighet hamnade 

regeringen i konflikt med sin egen befolkning. Även om FLN skulle ha ställt upp på en förhandlings 

lösning som inte innebar total självständighet skulle den europeiska befolkningen troligtvis inte accep-

terat detta så Frankrike hade två mål som inte gick att förena i konflikten. 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att det går att förklara Frankrikes misslyckande i Algeriet 

konflikten 1954-62 utifrån Kilcullens teori med tre pelare modellen för upprorsbekämpning. Frankrike 

försökte tillämpa modellen efter erfarenheter från Indokina kriget under konflikten men på grund av 

att fransmännen ignorerade eller valde bort vissa av principerna blev insatsen ett misslyckande och 

landet tvingades lämna Algeriet. Uppsatsen är ett bidrag till att öka den allmänna kunskapen om 

Frankrikes krig i Algeriet 1954-62. Studien är också ett bidrag till militärteorin då den visar på att en 

modern COIN teori kan appliceras på en äldre konflikt och förklara resultatet av denna.   

 

Avslutningsvis kan ett förslag på fortsatt forskning vara att försöka applicera Kilcullens teori om tre 

pelare modellen för upprorsbekämpning på det första Indokina kriget som Frankrike utkämpade 1946-

54. Detta för att försöka identifiera om de tre pelarna fanns med redan under detta krig. Detta för att 

mycket av den counterinsurgency teknik fransmännen utnyttjade och utvecklade byggde på erfaren-

heter från Indokina konflikten. Ett annat intressant område vore att försöka applicera Kilcullens teori 

på en gammal konflikt i Afrika nu när Sverige är på väg att etablera sig på kontinenten med en för-

bands enhet. En intressant konflikt att analysera kunde vara konflikten i dåvarande Rhodesia och hur 

regimen agerade för att slå ner upproret från den inhemska befolkningen.  
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