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ABSTRACT: 

In this thesis there have been identified that there is a window in research between the two phenomena 

on (1) how pirates have influenced the global economy and (2) how tactics adaptation between the actors 

in the Gulf of Aden and around the Somali basin have affected each other.  

The purpose is to investigate this relationship between the fundamental capabilities and the cost of tactical 

adaptation. With a theory-developing approach I try to explain how these two phenomena affects our ways 

of distinguishing maritime tactic effectiveness. 

The result of the paper is that there is a difference between the tactically effective and the most cost-

effective tactical adaptation. The theory of the fundamental capabilities boundaries to cost, illuminates 

which tactical adaptation to be the most efficient, both cost-effective and tactically efficient and that is 

passive measures.  
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1.Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vad som ligger till grund för undersökningen, är att det under de senaste decennierna 

visserligen har bedrivits forskning kring (i) aktörerna (pirater, handelsfartyg, militära enheter 

samt påverkan däremellan) i Adenviken och runt Somalias kust (A/S)1, (ii) hur pirater har 

påverkat den globala ekonomin, samt (iii) aktörernas taktikanpassningar. Det finns dock ingen 

forskning om sambandet mellan själva utvecklingsprocessen av taktiken utifrån dess kostnader 

och taktikanpassningens effektivitet.  

Piratattackerna har ökat sedan 90-talet och nådde sin topp på 10-talet. Som ett svar på det ökade 

antalet piratattacker i Adenviken inleddes en europeisk anti-piratoperation i december 2008, 

operation ATALANTA, som en del av European Union Naval Force ATALANTA (EU 

NAVFOR).2 Strax efter påbörjades även NATO Operation Ocean Shield3 och Coalition of 

Maritime Forces4 (CMF) i samma område. Dessa har till syfte att skydda handelsfartyg och 

motverka pirater i området genom att avskräcka och avbryta piratverksamhet i 

operationsområdet.5 Dessa operationer har fartyg och manskap från flera olika nationer och 

flera olika typer av enheter på och över ytan.6  

Pirater har genom väpnat rån av besättningens lösöre, till kapning av fartyg och krav på 

lösensumma, påverkat den globala handeln. Den globala handeln har således påverkats på grund 

av att premiekostnaden för att försäkra fartygen ökat, samt att fler försäkringar köps av 

rederierna. Men även på grund av att olika taktiska anpassningar har vidtagits som till exempel: 

Ökad hastighet, åka i grupp (konvoj), privata beväpnade säkerhetsvakter, skyddsutrustning, 

taggtråd och vattenslangar.7 År 2016 var kostnaden bara för att öka farten för handelsfartygen 

ca US$533.3 miljoner.8  

                                                           
1 I resterande av undersökningen kommer Adenviken och runt Somalias kust att skrivas som A/S.  
2 EU NAVFOR, 2018, http://eunavfor.eu/mission/,hämtad 2018-03-09 
3 NATO, MACROM, https://www.mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield.aspx, hämtad 2018-03-12  
4 COMBINED MARITIME FORCES, (CMF), https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/, 
hämtad 2018-03-12 
5 Sörenson, K., Deterring the dauntless—appraising the effects of naval deterrence against the Somali piracy, 
WMU J Marit Affairs, 2017, https://doi.org/10.1007/s13437-017-0132-1, s.1 
6 Sörenson, K., Widen, J. J., Irregular Warfare and Tactical Changes: The Case of Somali Piracy, Terrorism and 
Political Violence, Volume 26.: 399-418, 2014, DOI: 10.1080/09546553.2012.725681, s.416 
7 Ibid, s.413 
8 Ocean Beyond Piracy, Piracy And Armed Robbery Against Ships In East Africa 2016, The State Of Maritime 
Piracy 2016, http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/east-africa, hämtad 2018-03-12 

http://eunavfor.eu/mission/
https://www.mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield.aspx
https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/
https://doi.org/10.1007/s13437-017-0132-1
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En av sjökrigets grundprinciper är "eftersträva taktikanpassningar". I Taktikreglementen för 

marinstridskrafterna 1(A) (TRM1(A)) definierats taktikanpassning som att enheter i striden 

måste vara flexibla och kreativa för att snabbt kunna anpassa sig till oförutsedda händelser. 

TRM1(A) beskriver även taktikanpassning utifrån ett långsiktigt perspektiv: 

Egna stridskrafter måste också ha förmåga att snabbt kunna anpassa sig till 

förändringar i motståndarens taktik och utrustning. En effektiv uppföljning och 

analys av genomförd verksamhet är nödvändig för att snabbt kunna taktik- och/eller 

teknikanpassa.9  

Taktikanpassningen som har skett i A/S har varierat i olika omfattning för respektive aktör i 

området. Sörenson och Widen beskriver att av aktörerna i A/S är det piraterna som har varit 

drivande i sin taktikanpassning, medan handelsfartygen och marina enheter har varit reaktiva i 

sin taktikanpassning.10  

För att kunna identifiera taktikanpassningen behövs ramar för striden. Grovt bygger striden på 

tre grundelement; eld, rörelse, skydd i syfte att lösa uppsatta mål. Dessa tre förmågor kan sedan 

brytas ner till flera mer specifika förmågor som t.ex. de grundläggande förmågorna: ledning, 

rörlighet, skydd, underrättelse, uthållighet och verkan. Sett till eld, rörelse och skydd ingår även 

hur uppgiften skall lösas (taktik) men även med vilka medel (teknik). 

Striden är beroende av kostnader, vilket är ett begrepp som kan har flera olika ”valutor”. 

Kostnad kan till exempel vara i: Människoliv, pengar, marknadsvärde, materiella förluster, 

o.s.v. Kostnad kan ses likt ett ramverk som eld, rörelse, skydd kan röra sig inom. För att 

illustrera sambandet har jag skapat figur 1.  

                                                           
9 Taktikreglemente för marinstridskrafterna, TRM1(A), Försvarsmakten, 2010, s.01-23. Citatet är bara en del av 
ett längre stycke av ”eftersträva taktikanpassning”. Jag har valt att endast använda delen för beskrivningen av 
det långsiktiga perspektivet då detta är relevant för undersökningen. 
10 Sörenson, K., Widen, J. J., s.416 

FIGUR 1 FÖRFATTARENS EGNA 
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1.2 Tidigare forskning 

Som nämndes i problemformuleringen har forskning kring pirater i Adenviken och runt 

Somalias kust pågått en längre tid, vilket gör att det finns en god forskningsgrund att bygga 

fortsatt forskning på. Gemensamt för forskningen är att många har använt sig av kvantitativa 

metoder och statistiska analyser. Även empirin som har använts i tidigare forskning är 

mestadels statistiskdata från databaser. Valet av artiklar motiveras av att de skall ha anknytning 

till ämnena: taktikanpassning, geografiska området Adenviken och Somalias kust, piraternas 

påverkan på/av andra aktörer eller den globala ekonomin. 

En generell slutsats som de flesta forskningsartiklarna framhäver är att för att sjöröveri och 

pirater skall kunna frodas behövs en stat som är svag eller har kollapsat. Utvecklingen av brott 

gestaltar sig genom att det tidigare var vanligare med rån, till att det senare blivit vanligare med 

gisslantagningar och kapningar av fartyg.  

Bensassi och Martínez-Zarzosos artikel från 2012, 11  undersöker kostnaden som handeln 

förlorar på grund av sjöröveri mellan Europa och Asien. Summan för förlorad handel 2008, på 

grund av somaliska pirater, är US$19 miljarder. Bensassi och Martínez-Zarzoso resultat visar 

på att effekten av 10st fartyg kapade av pirater resulterar i att export och handel relaterat till 

transport sjunker med 11%, vilket motsvarade US$ 24.5 miljarder år 2008. 12 

Martínez-Zarzoso och Bensassi, i sin artikel från 2013, undersökte hur sjöröveri har påverkat 

den globala ekonomin genom att undersöka transportkostnaderna mellan olika kontinenter, 

främst Europa och Asien. I deras artikel framgår resultatet att ökningen av transportkostnaderna 

på grund av sjöröveri är signifikanta, särskilt mellan Europa och Asien.13  

Martínez-Zarzoso och Bensassi hävdar i sin artikel att marina enheter inte har avvärjt eller fått 

antalet piratattacker minska tillräckligt mycket för att det skall anses vara effektivt, samt att det 

enda de militära operationerna, i och runt Adenviken, har lett till är att det har tvingat pirater 

att operera längre ut från land. Detta har lett till att pirater måste öka antalet försök till kapning 

för att kapa lika många fartyg som tidigare. På det sättet har marina enheter ökat kostnaden för 

                                                           
11 Bensassi, S., Martínez‐Zarzoso, I., How Costly is Modern Maritime Piracy to the International Community?, 
Review of International Economics, 20: 869-883, 2012, DOI:10.1111/roie.12000  
12 Bensassi, S., Martínez‐Zarzoso, I., 2012, s.870 & 878-881 
13 Martínez-Zarzoso, I., Bensassi, S., The price of modern maritime piracy, Defence and Peace Economics, 24:5.: 
397-418, 2013, DOI:10.1080/10242694.2012.723156, s.411 

https://doi-org.proxy.annalindhbiblioteket.se/10.1111/roie.12000
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pirater, men om det har lyckats med sitt syfte att avskräcka kunde Bensassi och Martínez-

Zarzoso inte säga.14  

Sörenson15 kommer fram till ett annat resultat än vad Martínez-Zarzoso och Bensassi kom fram 

till i sin artikel beträffande effekten av avskräckning i A/S. I Sörenson artikel åskådliggörs hur 

marina enheter lyckades avskräcka pirater i Adenviken men dock inte i hela sitt 

operationsområde. I början av operationen i A/S 2009-2011 hade de marina enheterna dålig 

effekt i sina försök att avskräcka pirater. Dels på grund av de dåvarande mandaten och dels på 

grund av brister i ledning och samordning mellan enheter från olika operationer i ett och samma 

operationsområde.16  

Det skedde ett skifte 2012 från att piraterna var mer aktiva i Adenviken till att istället vara 

aktiva runt Somalias kust. Detta beror enligt Sörenson på att de marina enheterna i området 

prioriterade Adenviken på grund av ett nytt mandat som trädde i kraft 2012. Sörenson förstärker 

även vikten av att marina enheter tydligt visar närvaro och kommunicerar allvaret med sina hot 

för att effektivt avskräcka en motståndare. Att påvisa närvaro behöver inte betyda endast fysisk 

närvaro, utan även att media och sociala medier är viktiga för att sprida och förstärka marina 

enheternas trovärdighet för lösandet av uppgiften.17 

Twyman-Ghoshal och Pierce artikel identifierar trenden att vid sjöröveri i Somalia är 

sannolikheten större att: Attacker sker längre ut till havs, attacker sker mot fartyg i rörelse, 

attacker sker både dag och natt, piraterna är tungt beväpnade och är mer hotfulla jämfört med 

vad pirater är i de övriga områdena.18 

Twyman-Ghoshal och Pierce konstaterar att det är många av fartygen som inte tillämpar de 

rekommenderade skyddsåtgärder, som ett flertal internationella sjöfarthandelsorganisationer 

har presenterat i Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy19 

(BMP4), på grund av olika anledningar.20 Även Percy och Shortland poängterar att många 

fartyg struntar i rekommendationer som kan vara kostsamma för rederiet eller fartyget. Istället 

                                                           
14 Martínez-Zarzoso, I., Bensassi, S., 2013, s.41 
15 Sörenson, K. 
16 Ibid, s.8 
17 Ibid, s.15-16 
18 Twyman-Ghoshal, A. A., Pierce, G., The Changing Nature of Contemporary Maritime Piracy: Results from the 
Contemporary Maritime Piracy Database 2001-10, The British Journal of Criminology, Volume 54, Issue 4.: 
Pages 652-672, 2014, DOI:10.1093/bjc/azu019, s.666 
19 Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy, (BMP4), Version 4, Witherby 
Publishing Group Ltd. Edinburgh, 2011, http://www.worldshipping.org/industry-issues/security/BMP4.pdf, 
hämtad 2018-03-19 
20 Twyman-Ghoshal, A. A., Pierce, G., s.665, 667 

http://www.worldshipping.org/industry-issues/security/BMP4.pdf
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nöjer sig rederiet med att köpa försäkringspremier från försäkringsbolag, som vid händelse av 

kapning betalar ut begärd lösensumma till pirater eller ersätter för stulet gods och lösöre. Detta 

gör att pirater kommer att fortsätta att kapa fartyg eftersom det fortfarande finns en lukrativ 

marknad. 21 

Twyman-Ghoshal och Pierce hävdar i sin artikel att det är omöjligt att säga vilken av 

skyddsåtgärderna som är den effektivaste på grund av att det oftast används flera skydds-

åtgärder samtidigt.22 I Psarros, Christiansen, Skjong, och Gravir artikel undersöks vilka av de 

förebyggande skyddsåtgärder som bäst avvärjer/avbryter eller skyddar fartyget och dess 

besättning mot piratattacker.23  

Slutsatserna från artikeln var att, storleken på fartyget ökar sannolikheten för en misslyckad 

piratattack, men ökar då piraternas organisation, kapacitet och kunskap förbättras. Rån har 

större sannolikhet att lyckas än vad kapning har. Det har visat sig att, oavsett geografiskt område 

och fartygstyp, att få tid till att genomföra passiva eller aktiva motåtgärder, är besättningens 

beredskap det effektivaste sättet att avskräcka en piratattack.24 

Med Sörenson och Widens retrospektiva studie skapades ett analysverktyg för att kunna 

analysera vilka taktikanpassningar som har utformats för somaliska pirater, marina stridskrafter 

och handelsfartyg i A/S. Analysverktyget bygger på de grundläggande förmågorna (ledning, 

skydd, rörlighet, underrättelse, uthållighet och verkan). 25 Sörenson och Widen kom fram till 

att piraterna var proaktiva i sin taktikanpassning medan handelsfartygen och marina enheterna 

var reaktiva i sina taktik-anpassningar.26  

Enligt den tidigare forskningen uppstår sjöröveri på grund av kollapsade eller svaga stater. Detta 

medför att i områden som A/S får piratattackerna stora påverkningar på den globala ekonomin 

genom minskad export och dyra transportkostnader. Pirater kommer att fortsätta existera tills 

den sociala strukturen förbättrats och det inte längre finns en lukrativ marknad för sjöröveri. 

Tills dess kommer taktikanpassningar av marina enheter och handelsfartyg mot piraterna att 

vara viktiga. Detta har tidigare forskning undersökt genom olika typer av kvantitativa 

                                                           
21 Percy, S., Shortland, A., Contemporary Maritime Piracy: Five Obstacles to Ending Somali Piracy, Glob Policy, 4: 
65-72, 2013, DOI:10.1111/1758-5899.12043, s.68-70 
22 Twyman-Ghoshal, A. A., Pierce, G., s.665 
23 Psarros, G. A., Christiansen, A. F., Skjong, R., Gravir, G., On the success rates of maritime piracy attacks, 
Journal of Transportation Security, 4(4).: 309-335, 2011, DOI:10.1007/s12198-011-0073-4 
24 Ibid, s.317,330 
25 Sörenson, K., Widen, J. J., s.399 
26 Ibid, s.416 

https://doi-org.proxy.annalindhbiblioteket.se/10.1111/1758-5899.12043
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undersökningar. Samtliga har särskilt på (a) kostnad för sjöröveriets påverkan på den globala 

ekonomin, (b) taktikanpassningar och dess effektivitet mot avvärjning/ avskräckning/ skydd 

mot piratattacker. 

Efter att ha studerat forskningsläget har jag identifierat en forskningslucka som jag kommer att 

fylla i denna uppsats. Forskningsluckan är att undersöka de olika taktikanpassningarnas 

effektivitet som genomförts av marina enheter och handelsfartygen för att avskräcka, avvärja 

och skydda mot piratattacker och studera sambandet mellan de grundläggande förmågorna och 

kostnader. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med undersökningen är att med en teoriutvecklande ansats undersöka sambandet mellan 

de grundläggande förmågorna och kostnaden för att pröva taktikanpassningens effektivitet. 

Detta kommer att göras genom att jag utvecklar en teori med Sörensons och Widens teori som 

grund om de grundläggande förmågorna. Detta i syfte att vidga föreställningen beträffande vår 

förståelse för marintaktik och hur vi kan utvärdera effektiviteten av tillämpad taktik i marina 

operationer på taktisk nivå. 

 

Frågeställning och underfrågor 

Kan teorin om ”kostnadsramar för grundläggande förmågorna”, belysa vilken/vilka 

taktikanpassningar som är effektivast? 

Underfrågor 

1. Vilken taktikanpassning har gett störst effekt kopplat till andelen piratattacker som 

har avbrutits/ avvärjts/ skyddats? 

 

2. Vilken taktikanpassning är mest kostnadseffektiv? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer huvudsakligen beläggas med avgränsningar inom områdena till: 

Motiv till val av geografiskt område, motiv till vald tidsperiod, motiv till val av fokus, motiv till 

vald operationsnivå och motiv till effekt.  

Varför jag valt att titta på det geografiska området Adenviken och området kring Somalias kust 

är för att situationen och piratattacker i området är väl dokumenterade. Handelsfartyg och 
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militära enheters närvaro samt taktikanpassningar finns också väl dokumenterat. International 

Maritime Bureau (ICC-IMB), som är en icke-vinstdrivande organisation, databas kommer att 

användas som primärkälla i undersökningen. 

Tidsperioden som jag har valt att undersöka är från 2009 till 2016. Innan 2009 hade de militära 

operationerna inte påbörjats och är således inte intressant för undersökningen. 

I denna undersökning kommer jag fokusera på sambandet mellan effektivitet, de grundläggande 

förmågorna, och kostnader. Jag kommer också fokusera på de tillämpande taktik-

anpassningarna, inte själva processen för anskaffning av taktikanpassningen.  

Valet av att undersöka den taktiska nivån beror på att strategisk- och operationell nivå skulle 

bli för oprecis i undersökningen för effekten av taktikanpassning. Jag vill undersöka skillnader 

mellan taktikanpassningar som gjorde att piratattacken lyckades eller misslyckades.  

Jag har valt att avgränsa vad som ingår i att mäta i effekt kopplat till de fysiska åtgärder som 

rederier, besättningen, befälet och marina enheter kan åtgärda. Enligt tidigare forskning finns 

det samband mellan vilken typ av fartyg och storleken på fartyget som attackeras av pirater. 

Genom att denna undersökning fokuserar på vilka taktikanpassningar som fartygen tillämpar 

kommer därför fartygets storlek eller typ inte att användas när effektiviteten av 

taktikanpassningarna skall analyseras. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen har delats in i fem kapitel. Det första kapitlet är en introduktion för att förstå 

undersökningen i ett kontextuellt sammanhang.  

I det första kapitlet kommer även problemformulering, tidigare forskning, syfte och 

forskningsfråga behandlas och avslutas med avgränsningar.  

Kapitel två inledas med en beskrivning av forskningsdesignen. Därefter följer en 

metoddiskussion och om uppsatsens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis följer en 

diskussion om material, källkritik och etik.  

Kapitel tre beskriver teoridelen för undersökningen. Här kommer centrala begrepp att beskrivas 

och definieras och därefter motivering till val av teoribas från tidigare forskning. Jag kommer i 

detta kapitel beskriva det teoretiska ramverket genom min teori om kostnadsramarna för de 

grundläggande förmågorna. Kapitlet avslutas med operationalisering där jag presenterar hur 
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teorin skall genomsyra analysen. Detta görs genom mitt analysverktyg, vilket kommer 

presenteras som en tabell. Jag har valt att ha metodkapitlet före teorikapitlet för att 

undersökningens delar skall få en naturligare följsamhet genom uppsatsen och relationen 

mellan uppsatsens delar. Detta på grund av att uppsatsen har en teoriutvecklande ansats, vilket 

gör att jag har inkluderat operationaliseringen i teorikapitlet. 

I det fjärde kapitlet redovisas analysens tre delar med hjälp analysverktyget. Slutligen 

presenteras resultatet från analysen i en matris.  

I det femte och sista kapitlet förs en diskussion kring undersökningens analys och dess resultat 

och återkoppling till problemformulering, tidigare forskning och syftet med undersökningen. I 

detta kapitel kommer även forskningsfrågan med underfrågor att besvaras. I det avslutande 

kapitlet kommer det även att föra en metod- och teoridiskussion, ges förslag på fortsatt 

forskning samt undersökningens relevans för yrkesutövning och etik. 
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2.Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel har jag att inledningsvis beskriva forskningsdesignen. Därefter har jag en 

metoddiskussion om validitet och reliabilitet. Slutligen har jag ett avsnitt om material, källkritik 

och etik. 

2.2 Forskningsdesign 
I forskningsluckan framgick att det inte finns någon forskning om sambandet mellan de 

grundläggande förmågorna och kostnaden i A/S för att förklara taktikanpassningarnas 

effektivitet. Då det inte finns någon teori som undersöker sambandet mellan fenomenen har jag 

utvecklat en egen teori som bygger på tidigare teori om de grundläggande förmågorna och 

tidigare forskning. Med en teoriutvecklande undersökning kommer teorin generera i förslag till 

förklaringar om sambandet mellan de grundläggande förmågorna och kostnaden för att belysa 

taktikanpassningarnas effektivitet.27 Detta gör att den utvecklande teorin har en ”deduktiv” 

ansatts d.v.s. att de går från ”teori till empiri”.28 Jag kommer att genomföra en retrospektiv 

studie av observationstyp på piratattacker i A/S då händelserna som skall undersökas redan har 

hänt och själva datainsamling redan är gjord. Evidensgraden i denna undersökning kommer inte 

att påverkas då den inte har krav på slumpmässighet i urvalsproceduren. 29 

Inledningsvis utvecklade jag en teori där de grundläggande förmågorna står för den teoretiska 

grunden. För att tydliggöra och beskriva de grundläggande förmågorna har jag använt samma 

teori som Sörenson och Widens samt definitioner som grund, med tillägg av andra teoretiker 

för få en teoretisk förankring i vetenskaplig litteratur. Detta kommer att skapa det teoretiska 

ramverket för uppsatsen. För att jag skall kunna besvara forskningsfrågan behöver tydliga, 

konkreta och undersökningsbara variabler tas fram. Detta sker genom operationaliseringen 

vilket skapar indikatorer och bidrar till att ”klassificera fenomenen i distinkta kategorier”.30 

Vid operationaliseringen har jag skapat ett analysverktyg med delar från Psarros, Christiansen, 

Skjong och Gravirs operationalisering ”gruppering av taktikanpassningarna”, men modifierade 

gruppernas namn och hur taktikanpassningar skall fördelas in i dessa grupper. Det har anpassats 

                                                           
27 Esaiasson, P., et al, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5 uppl., Stockholm: 
Wolters Kluwer, 2017, s.112 
28 Johannessen, A., Tufte, P. A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1:3. uppl., Liber, Malmö, 2003 
s.35 
29 Lantz, B., Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011, s.21-23 
30 Johannessen, A., Tufte, P. A., s.44-45 
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för att det saknas variabler som inte fanns då tidigare forskning genomfördes och för att det 

skall bli tydligt och följsamt. Syftet är att göra taktikanpassningarna till undersökningsbara 

enheter för att de skall bli överföringsbara på det empiriska materialet. 31  Vilket ökar 

generaliserbarheten och med det ökar forskningens validitet. 

För att uppsatsen skall skapa en djupare förståelse på ett komplext fenomen som saknar tidigare 

forskning, kommer jag att nyttja metodtriangulering. Kvalitativa och kvantitativa metoder 

kombineras för att titta på ett fenomen från flera olika håll.32 I denna undersökning kommer 

”kvalitativ undersökning används som förberedelse för kvantitativa undersökningar”. Där 

kvalitativa textanalysen av litteratur och artiklar används för att identifiera tillämpade taktik-

anpassningar i A/S. Vilka sedan fördelas in i grupperna av taktikanpassningar i analysverktyget 

och kommer att användas i den senare kvantitativa undersökningen.33 Därefter genomfördes en 

kvantitativ innehållsanalysanalys, med tolkningsregler av operationaliseringen, där pirat-

attackerna per år (analysenheter) fördelas utifrån vilken av de grupperade taktikanpassning 

(variabler) som tillämpats. Syftet är att dra slutsatser av hur taktikanpassningarna förekommer 

mer eller mindre vid olika typer av piratattacker?34  

Därefter, med hjälp resultatet från föregående steg, genomförs en bivariat analys. Då 

variablerna är nominalavariabler har det undersökt sambandet med hjälp av korstabeller. 35 Det 

vill säga att undersöka sambandet mellan variablerna, taktikanpassningar och typer av 

piratattacker, genom att undersöka hur andelen piratattacker har fördelar sig samtidigt på de 

båda variablerna. Jag presenterar resultatet med hjälp av diagram och tabeller. 

2.3 Metoddiskussion, validitet och reabilitet 

Jag har i denna undersökning valt metodtriangulering för att titta på fenomenet från flera olika 

perspektiv och att skapa en helhetsbild, samt att den kvalitativa analysen kommer vara användas 

som förberedelse för den kvantitativa analysen.36 I den kvalitativa analysen kommer jag att ha 

breda definitioner av de grundläggande förmågorna för att på djupet få en helhetsförståelse för 

vilka taktikanpassningar som använts. Med för smala definitioner eller indikatorer missas 

viktiga taktikanpassningar. Val av metodtriangulering och retrospektivstudie beror dels att den 

                                                           
31 Johannessen, A., Tufte, P. A., s.44-46 
32 Ibid, s.77 
33 Ibid, s.78 
34 Esaiasson, P., et al, s.198-202 
35 Johannessen, A., Tufte, P. A., s.179-181 
36 Ibid, s.77 
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tidigare forskningen har genomfört kvantitativa analyser, men även på grund av den empiriska 

data som finns att tillgå. Den empiriskadatan består av sammanställning av anmälda rapporter.  

Jag har valt att formulera min forskningsfråga med underfrågor. Syftet är att öka 

undersökningens övergripande reliabilitet och validitet genom att underfrågorna syftar till att 

undersöka de olika delarna, grundläggande förmågorna, kostnad och effektivitet, som leder till 

att svara på forskningsfrågan. Syftet med underfrågorna är att minska systematiska- och 

slumpmässiga fel. Detta för att det skall finnas en stringens och röd tråd genom undersökningen 

från forskningsfråga till resultat.37  

Jag har valt att endast titta på den aktuella perioden, och inte jämföra med åren innan, på grund 

av att det skulle bli för stort material att bearbeta. Vilket skulle göra att tydligheten, 

noggrannheten och tillförlitligheten skulle minska. 38  Undersökningen skulle även kunna 

använda flera geografiska områden men det skulle, på samma sätt som för en längre tidsperiod, 

bli för stort empiriskt material som skulle behövas bearbetas. Därför har jag valt att endast 

undersöka tidsperioden 2009-2016 och geografiska området A/S. 

För att ha en god övergripande validitet och reliabilitet är noggrannhet, tydlighet och 

tillförlitlighet särskilt avgörande vid definiering av begrepp för att dessa inte skall missförstås 

eller misstolkas. 39  Därför är avsnittet: Avgränsningar, Central begrepp och Operationa-

liseringen, viktiga att de är tydliga och att det finns tolkningsregler för variabler och att de 

överensstämmer med teorin som genomsyrar analysen. Detta för att det skall bli tydligt vad som 

skall undersökas och att det görs på rätt sätt för att kunna upprepa undersökningen flera gånger, 

vilket ökar validiteten och reliabilitet.40 Analysverktyget säkerställer även att forskningsfrågan 

besvaras genom att operationaliseringen av teorin, som i sin tur bygger på tidigare forskning, 

problemformulering och syftet.  

2.4 Material, Källkritik och Etik 

De material som kommer att användas i undersökningen kommer att huvudsakligen bestå av 

litteratur och artiklar till den inledande delen av undersökningens analys. I den andra delen av 

undersökningen kommer empirin att bestå av årliga rapporter 2009-2016 från IMB och Ocean 

                                                           
37 Lantz, B., s.36-39 
38 Ekengren, A., Hinnfors, J., Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2012, s.75-77 
39 Ibid, s.75-76 
40 Ibid, s.75 
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Beyond Piracy41 (OBP) och anses vara primärkällor. Litteraturen, artiklarna och rapporterna 

har alla kritiskt granskats med hjälp av källkritikens fem kriterier. 42  

Den litteratur och de artiklar som har använts har alla granskats utifrån och uppfyllt (1) 

äkthetskriteriet genom att det är dels är utbildningsmaterial, eller har publicerats på av 

vetenskapligt välkända förlag eller organisationer. Samt att det även har använts vid i tidigare 

forskning. De årliga rapporterna har hämtats från eller skickats direkt från organisationernas 

officiella hemsidor.  

IMO och OBP rapporter är sammanställningar av det gångna årets händelser, vilket gör att de 

uppfyller kravet för (2) samtid-, tids- eller Närhetskriteriet. Ett krav för litteratur och artiklar 

som har användas är att för lång tid inte skall passera mellan empirins och skapandet av 

artikeln/litteraturen. Artiklarna kommer även avgränsats till ”tidsperioden” för denna 

undersökning för fortfarande vara ”aktuell”. 

Rapporterna kommer från icke-vinstdrivande organisationer och som framställer innehållet från 

flera olika källor. Detta gör att de uppfyller kraven för (5) Kontextkriteriet. IMB får in 

anmälningar och sammanställer kvartal- och årsrapporter om piratattacker över hela världen. 

OBP är en del av ”One Earth Future Foundation” och är en privatfinansierad organisation som 

sammanställer ekonomiska och humana kostnader för sjöröveri runt Afrika. Rapporten, som 

ges ut årligen, beskriver det gångna året och analyserar trenderna i området för ekonomi och 

humanitet. Vilket gör att det uppfyller (3) Beroendekriteriet och (4) Tendenskriteriet. När det 

kommer till material som i detta fall baseras på anmälda rapporter finns risk att mörkertalet är 

stort. Det kan bero på olika anledningar till att handelsfartygen inte väljer att rapportera in 

incidenten. Detta måste tas i beaktande vid jämförelse mellan statistiskdata från olika parter. 

IMB och OBP har valts för att de är tydliga och betraktas som äkta och har använts i tidigare 

forskning.  

Artiklar som har att användas till tidigare forskning har tillkommit oberoende av varandra och 

alla är peer-review granskade. Litteraturen som har använts har också tillkommit oberoende av 

varandra men inspirerade av varandra, de har granskats och de stämmer överens med den 

allmänna uppfattningen om vad som är rimligt, vilket gör att de uppfyller (3), (4) och (5). 

                                                           
41 Ocean beyond piracy, (OBP), http://oceansbeyondpiracy.org/obp-
reports?field_region_tid=All&field_obp_type_of_document_tid=254&field_obp_author_tid=All&field_subject_
tid=All, hämtad 2018-05-07 
42 Hallenberg, J., Ring, S., Rydén, B., Åselius, G., (red.), Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt: en introduktion i metodlära, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010, s.41-45 

http://oceansbeyondpiracy.org/obp-reports?field_region_tid=All&field_obp_type_of_document_tid=254&field_obp_author_tid=All&field_subject_tid=All
http://oceansbeyondpiracy.org/obp-reports?field_region_tid=All&field_obp_type_of_document_tid=254&field_obp_author_tid=All&field_subject_tid=All
http://oceansbeyondpiracy.org/obp-reports?field_region_tid=All&field_obp_type_of_document_tid=254&field_obp_author_tid=All&field_subject_tid=All
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Källor eller empiri i uppsatsen hanterar inte individer, grupper, intervjuer eller enkäter utan 

denna undersökning hanterar endast brottsrapporter eller försök till brott, vilka är tvättade från 

känslig information. Vilket gör att forskningsetik som rör den typen av forskning inte behöver 

tas i beaktande i just denna undersökning. 43  

Då denna undersökning har en teoriutvecklande ansats är det därför viktigt att särskilja vilka 

mina tankar och slutsatser är och vilka som är någon annans. Detta även för att det skall finnas 

en god forskningsetik som genomsyrar uppsatsen med dess transparens, stingens och öppenhet 

genom noggranna val och motiveringar av teori, metod och analys samt att det förs 

referensförteckning och att det finns en fullständig källförteckning i slutet av uppsatsen.44  

  

                                                           
43 Johannessen, A., Tufte, P. A., s.59-66 
44 Ekengren, A., Hinnfors, J., s.108-111 
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3.Teori 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis presentera centrala begrepp för undersökningen. 

Därefter kommer jag att föra en diskussion runt förmågorna och dess val som teoribas, vilket 

jag sedan kommer att utveckla. Därefter kommer jag att presentera teorin om kostnadsramar 

för de grundläggande förmågorna. Slutligen kommer jag att beskriva operationaliseringen av 

teorin. 

Det finns teorier om marintaktik men ingen av dessa har ett fokus på striden och anpassningen 

med ett kostnadsfokus. För att undersöka sambandet mellan de grundläggande förmågorna och 

kostnader och hur de kan belysa taktikanpassningars effektivitet, kommer jag utveckla 

Sörensons och Widens teori och utveckla en teori där de grundläggande förmågorna slås ihop 

med kostnad för att belysa taktikanpassningarnas effektivitet. 

3.2 Centrala begrepp 

I denna uppsats har jag identifierat dessa centrala begrepp som behöver beskrivas och definieras 

för att undersökningen skall få en hög stringens, samt för att undvika tolkningar av centrala 

begrepp i teorin och analysen.  

Taktik 

I Sörensons och Widen artikel använde de sig av Clausewitz definition för vad taktik är, ”läran 

om stridskrafternas användning i strid.”45 Begreppet taktik har funnits väldigt länge och har 

inte förändrats mycket under århundradena. Begreppet har specificerats för att kunna passa in i 

den moderna krigföringens komplexitet. Clausewitz enkla definition är att använda strids-

krafterna, som innefattar medel (vapensystem, plattformar) och metod (hur dessa används), i 

syfte att uppnå uppsatta mål i striden. När begreppet taktik används under uppsatsen kommer 

jag att använda mig av Clausewitz definition.  

Taktikanpassning 

I TRM1(A) beskrivs dessa grundprinciper som något som kan hjälpa till när beslut skall fattas 

eller för att kunna förklara olika situationer vid planering, genomförande och utvärdering, både 

under krig och fred. Principerna skall ses som något allmänt och inte som något dogmatiskt.46  

                                                           
45 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s.88 
46 TRM1(A), s.01-21 
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I problemformuleringen citerade jag en del av definitionen av taktikanpassning ut TRM1(A). 

Taktikanpassning enligt TRM1(A) kan ses kortsiktigt under själva striden där anpassningar 

måste kunna ske snabbt om något oförutsett skulle hända. På det långsiktiga planet måste 

marinstridskrafter kunna anpassa sig till ”förändringar i motståndarens taktik och utrustning” 

genom utvärderingar och uppföljning av verksamhet.47 Enligt Sörenson och Widens definition 

om taktikanpassning innefattar den även handlingar som är ”omedvetna eller som uppstår av 

lyckosamma tillfällen eller misstag, vilket genererar i taktikanpassningar”.48 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av TRM1(A) definition av taktikanpassning. 

Således kommer jag endast att undersöka införda och implementerade taktikanpassningar. 

Pirater 

IMB definition av sjöröveri innefattar både fartyg som är förtöjda eller till havs, även om de är 

innanför territorialvattengränsen eller ute på internationellt vatten:  

Alla typer av handling för att borda eller försök till att borda något fartyg med 

uppenbar avsikt att råna eller andra former av kriminell handling, med avsikt 

eller förmåga att bruka våld för att främja handlingen.49  

Jag kommer att använda IMB definition av sjöröveri för att den är tydlig och tillförlitlig även 

för att empirin ska ha samma definition som undersökningen.  

Handelsfartyg/handelsflottan 

Handelsfartyg är plattformar vars syfte är att transportera varor och/eller passagerare för annans 

räkning. Syftet med transporten är att det skall finnas någon sorts affärsidé bakom för att det 

skall handla om handelssjöfart. Till handelsfartyg räknas inte en stats örlogsfartyg in.50 Jag 

kommer att använda mig av transportstyrelsens definition för handelsfartyg/handelsflotta 

fortsättningsvis.  

Militära enheter och Militära operationer 

I denna undersökning kommer begreppet marina enheter innefatta alla enheter från olika staters 

och nationers väpnade styrkor. Det kan vara örlogsfartyg som jagare, fregatter underhållsfartyg 

                                                           
47 TRM1(A), s. 01-23 
48 Sörenson, K., Widen, J. J., s.402 
49 ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual Report 2009, 1 
January—31 December, London., s.3 författarens egna översättning. 
50 Transportstyrelsen, Begreppsförklaring om båt och skepp, 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Begreppforklaringar-om-bat-och-
skepp/ hämtad 2018-03-28 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Begreppforklaringar-om-bat-och-skepp/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Begreppforklaringar-om-bat-och-skepp/


Flkd Jennifer Lindholm 2018-05-15  

1OP415 

Sida 18 av 46 
 

och ubåtar, till flygplan och helikoptrar för ytövervakning eller UAV. Det innefattar allt under, 

på och över ytan. 

I inledningen beskrevs att det finns tre militära anti-piratoperationer som är av intresse för denna 

undersökning: EU NAVFOR, 51  NATO Operation Ocean Shield 52  och CMF-150 53 . Dessa 

operationer har i syfte att avbryta, avskräcka, övervaka och skydda fartyg från bland annat 

World Food Programme (WFP) och African Union Mission in Somalia (AMISOM) mot 

pirater. Den första operationen inleddes december 2008 och de andra två inleddes tidigt 2009. 

Operation Ocean Shield avslutades i december 2016. 

Kostnad 

Kostnad kan betyda eller mätas i många enheter, vilket redovisas i problemformuleringen. 

Nationalencyklopedin definierar kostnad som ”värdet av samtliga produktionsfaktorer som 

krävs för att framställa en vara eller tjänst.”54 I denna undersökning kommer kostnad att vara 

enheter i pengar som varor eller tjänster kostar. 

Effekt 

I undersökningen kommer effekt av taktikanpassningarna att baseras på de fysiska åtgärderna 

som kan göras för att förbättra sannolikheten till att avvärja eller avbryta en piratattack, t.ex. att 

bygga ett staket runt bryggan. Variabler som inte kommer att tas i beaktande för 

undersökningen, men som kan ha betydelse för effekten av sannolikhet för att avvärja eller 

avbryta en piratattack, är storleken eller typen av fartyg som utsätts för attacken. Tidigare 

forskning 55 visar på samband mellan fartygets storlek och typ till sannolikheten till att undgå 

en piratattack. 

Geografiskt område 

Det geografiska området som är av intresse för undersökningen kommer jag att benämna som 

”Adenviken och runt Somalias kust” (A/S). Området illustreras med hjälp av en 

planeringskarta från EU NAVFOR.56  

                                                           
51 EU NAVFOR, 
52 NATO, MACROM, 
53 COMBINED MARITIME FORCES (CMF),  
54 Nationalencyklopedin, Kostnad, https://www-ne-
se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kostnad, hämtad 2018-03-27 
55 Twyman-Ghoshal, A. A., Pierce, G., s.659 och Psarros, G. A., Christiansen, A. F., Skjong, R., Gravir, G., s.320-
321 
56 EU NAVFORE, Information booklet. http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-
operations/eu-navfor-somalia/pdf/eunavfor_brochure_en.pdf, hämtad 2018-03-30 s.25 

https://www-ne-se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kostnad
https://www-ne-se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kostnad
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eu-navfor-somalia/pdf/eunavfor_brochure_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eu-navfor-somalia/pdf/eunavfor_brochure_en.pdf
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FIGUR 2 ANTI-PIRAT PLANERINGSKARTA ÖVER RÖDA HAVET, ADENVIKEN OCH ARABISKA HAVEN MED 

INTERNATIONALLY RECOMMENDED TRANSIT CORRIDOR (IRTC). KÄLLA: EU NAVFOR INFORMATION BOOKLET 

 

3.3 Val av teori 

Jag kommer att vidareutveckla en befintlig teori och utveckla den till min egna teori. Vilket 

syftar till att belysa om de grundläggande förmågorna och kostnad kan beskriva vilken 

taktikanpassning som är effektivast. För att göra detta kommer teorin ta avstamp i samma teori 

som Sörensons och Widens, om hur taktiska beteende har förändrats över tid, detta gjordes 

genom att använda sig utav de grundläggande förmågorna för att mäta taktikanpassning och 

taktikutveckling. 57 Detta skapar en förståelse och en grund för fenomenet taktikanpassning som 

kommer att undersökas och särskild hur en taktikanpassning kan evalueras. För att kunna veta 

vilka taktikanpassningar som skett kommer de grundläggande förmågorna att utgöra ett 

teoretiskt ramverk. Därför kommer jag att bearbeta och definiera de grundläggande förmågorna 

från Sörenson och Widens teori. Jag kommer att göra vissa tillägg av andra teoretiker som 

Clausewitz, Speller och Hughes, för att få en högre vetenskaplig koppling och att förmågorna 

skall bli undersökningsbara variabler. Teorin kommer senare att vidareutvecklas i detta kapitel 

genom att variabeln kostnad läggs på.  

 

                                                           
57 Sörenson, K., Widen, J. J., s.402-404 
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Förmågorna 

De grundläggande förmågorna är centrala beståndsdelar när tanke skall omvandlas till handling. 

De kan används som analysverktyg av vilka styrkor och svagheter den egna enheten samt 

motståndaren har. Dessa skall inte användas dogmatiskt, utan beskriver generella förmågor 

som behövs för att möjliggöra rätt effekt och uppnå de uppsatta målen.58 Därför kommer inte 

de grundläggande förmågorna att få några indikatorer då risken finns att de blir för dogmatiska 

och smala vilket gör att vissa taktikanpassningar inte kommer med. Genom tydliga definitioner 

av förmågorna kommer de att bli undersökningsbara variabler, vilket även leder till att en 

taktikanpassning passar in på flera förmågor. Skydd kan t.ex. även passar in på verkan- och 

rörlighet. De grundläggande förmågorna ska utgöra ett teoretiskt ramverk för att identifiera 

vilka taktikanpassningar som har tillämpats i A/S. Dessa måste vara generella och öppna. 

Därför kommer kvalitativ textanalys användas vid analysen av taktikanpassningarna. 

LEDNING 

Sörenson och Widen använder sig av definition command and control.59  Jag kommer att 

använda mig av Hughes beskrivning om ledning för att få en högre vetenskaplig koppling i min 

utvecklade teori. Hughes beskriver att vid ledning i sjökriget kan rollerna vända snabbt och en 

bra plan hamna i ett ogynnsamt läge på grund av att motståndarens soldater eller sjömän är mer 

beslutsamma, och ledda av taktiskt kunniga chefer. Det kan även vara den med det största modet 

och kvicktänktheten som i det långa loppet kommer att stå som segrare.60 Denna framställning 

av ledning passar bra för att beskriva förmågan från enskilda handelsfartyg till stora militära 

operationer. 

RÖRLIGHET 

Sörenson och Widen använder sig av U.S. Department of Defense definition av rörlighet.61 

Denna är identisk med Ian Speller beskrivning av rörlighet som förmåga att kunna förflytta sig 

själv, last, verkansresurser under längre sträckor med högt stridsvärde, men samtidigt ha en hög 

förmåga samt en hög beredskapsgrad för att lösa ålagd uppgift. 62  Därför kommer jag att 

använda mig av Spellers definition då de bygger på vetenskapligt resonemang och forskning. 

                                                           
58 Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011, 
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-
myndigheten/Dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf, s.57  
59 Sörenson, K., Widen, J. J., s.402-403 
60 Hughes, Wayne P., Fleet tactics: theory and practice, Naval Institute Press, Annapolis, Md., 1986, s.26-28 
61 Sörenson, K., Widen, J. J., s.403 
62 Jordan, D., et al., Understanding modern warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, s.129  

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
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SKYDD 

Sörenson och Widen beskriva förmågan som att skydda sig mot skada och/eller oförutsedda 

händelser. Marina enheter är väldigt sårbara ute till havs och behöver då kunna skydda sig 

själv eller andra. Exempel på att kunna skydda sig själv och andra, kan vara att åka i konvoj 

eller att eskorteras av militära enheter. Detta kan säkerställas genom aktiva och passiva 

åtgärder, men skydd kan även vara offensiva eller defensiva åtgärder. Eld och rörelse är 

förmågor som kan användas för att skapa skydd åt sig själv eller åt andra.63 Exempel på eld 

och rörelse för skydd är t.ex. anställa beväpnade skyddsstyrkor, öka farten och 

undanmanövrar. Jag kommer att använda mig av Sörensons och Widens definition som passar 

bra för denna undersökning. Den är tydlig och gör förmågan undersökningsbar. 

UNDERRÄTTELSE 

Sörenson och Widen beskriver att förmågan underrättelse endast är till nytta om den finns som 

bearbetad information vid rätt tid, för att kunna användas till kommande händelser.  

…the product resulting from the collection, processing, integrating, analysis, 

evaluation, and interpretation of available information concerning foreign 

countries or areas.64  

Information behöver inte endast komma från egna sensorer utan kan även komma från andra 

nationer/ stater/ allierade/ organisationer, men även från öppna kanaler som radio, tv och sociala 

medier.65 I tidigare forskning gavs exempel på preventiva åtgärder är utkik, delad maritim 

lägesbild66 som också är olika former av underrättelser som syftar till att upptäcka och bedöma. 

Jag kommer inte att lägga till något till denna definition då den är tydlig och precis. 

UTHÅLLIGHET  

Uthållighet är en förmåga som enligt Sörenson och Widen handlar om hur länge och hur långt 

enheter kan operera utan att gå ner i effekt. Detta är viktig för att kunna upprätthålla verkan i 

operationsområdet istället för att ha långa reparations eller ersättningstider till kaj, vilket 

begränsar kapaciteten för lösandet av uppgiften.67 Clausewitz beskriver uthållighet som den 

inneboende kraften hos människor och att den tar sin form både fysiskt och psykiskt. Han talar 

även om att hushålla med krafterna, att som krigsförare skall denne hushålla med resurser och 

                                                           
63 Sörenson, K., Widen, J. J., s403 
64 Ibid, s.403-404 
65 Ibid, s.403 
66 Ibid, s. 413-416 
67 Sörenson, K., Widen, J. J., s.404 
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använda dessa klokt och användas när det ger effekt, annars skall de undvikas.68 Jag kommer 

lägga till Clausewitz definition om uthållighet och reserver till Sörensons och Widens definition 

för att den skall bli något bredare, men även för att de skall passa både handelsfartygen och de 

marina enheterna i denna undersökning.  

VERKAN 

Sörenson och Widen beskriver verkan som utförda handlingar i syfte att skada, förstöra eller 

hota motståndaren med både fysiska och psykiska effekter genom handlingar i form av kinetisk 

energi, eller genom möjlighet till att utföra en sådan handling.69 Jag kommer inte att lägga till 

något till Sörensons och Widens definition för den är tydlig och precis. 

 

3.4 Teori om kostnadsramar för de grundläggande förmågorna 
 

Teorin om kostnadsramar för de grundläggande förmågorna belyser sambandet mellan de 

grundläggande förmågorna och kostnad, grundat på argumentet att allt kostar. Det argumentet, 

att allt kostar, borde då även gälla för de grundläggande förmågorna, som i sin tur skildrar 

taktikanpassningarna. Om de grundläggande förmågorna är taktik ”läran om stridskrafternas 

användning i strid”.70 Då är taktikanpassningarna enligt definitionen tidigare ”förändringar i 

motståndarens taktik (lära om stridskrafternas användning i strid) och utrustning”. Detta 

illustrerar jag i figur 3 

                                                           
68 Clausewitz, Carl von, s.162, 183 
69 Sörenson, K., Widen, J. J., s.403 
70 Clausewitz, Carl von, s.88 
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FIGUR 3 GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGORNA OCH KOSTNAD. FÖRFATTARENS EGNA 
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Om nu allt kostar och taktikanpassningar är ”förändringar i motståndarens lära om 

stridskrafternas användning i strid och utrustning”, borde kostanden utgöra ramarna för 

taktikanpassning (de grundläggande förmågorna). Illustreras i figur 4. Till exempel om du har 

god taktisk effektivitet, men kostnaderna är alldeles för stora, leder det till att taktik-

anpassningens totala effektivitet blir låg (högra figuren). Om du istället har god 

kostnadseffektivitet kommer den totala effektiviteten att bli hög (vänstra figuren). Så länge som 

kostnadscirkeln är innanför de grundläggande förmågorna kommer den totala effektiviteten att 

vara hög.  

 

FIGUR 4 SAMBAND MELLAN DE GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGORNA OCH KOSTNAD. FÖRFATTARENS EGNA. 

De grundläggande förmågorna har jag definierat i avsnittet Förmågorna, de kommer användas 

i mitt analysverktyg för att identifiera vilka taktikanpassningar (Ta) som har tillämpats. 

Taktikanpassningarna (Ta) kommer, efter den kvalitativa textanalysen, att fördelas vänster i 

tabell 1 på gruppering 1-5 utifrån deras olika egenskaper och slås samman för att göra det mer 

överskådligt för vilka typer av taktikanpassningar som har använts vid piratattacker. 

Gruppering av preventiva åtgärder bygger på tidigare forsknings operationalisering71, vilket ger 

en högre reliabilitet och validitet då det har gjorts tidigare: Inga åtgärder vidtagna, alarm 

påslagna, passiva anti-piratåtgärder, aktiva anti-piratåtgärder, yttre påverkningar. 

Den sista gruppen yttre påverkningar kommer att göras om för att undersöka de marina 

enheternas taktikanpassning, medan de övriga grupperna fokuserar på handelsfartygens 

taktikanpassningar. Efter detta kommer variabeln typer av piratattacker att delas upp i 

kolumner, genomförda och utförda. Genomförda kommer att delas upp i två underrubriker, 

bordade och kapade. Utförda kommer också att delas in i två underrubriker, påskjutna och 

försök till bordade. Detta för att kunna se samband mellan taktikanpassningarna och 

                                                           
71 Psarros, G. A., Christiansen, A. F., Skjong, R., Gravir, G., s.317 
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piratattacker. Syftet är att undersöka effektiviteten av taktikanpassningen. Därefter kommer 

taktikanpassningarnas effektivitet att jämföras mot variabeln kostnaden av marina kostnader 

för pirater i A/S. Syftet är att undersöka sambandet mellan de grundläggande förmågorna och 

kostnad och om de kan belysa taktikanpassningens effektivitet. 

Hur alla variabler skall hanteras i teorin och i analysverktyget kommer att beskrivas i 

Operationaliseringen.  

TABELL 1 TAKTIKANPASSNING PER PIRATATTACKER 

Taktik-

anpassning 

(Ta) 

Gruppering  

Typer av piratattacker i A/S (per år 2009-2016) 

Kostnad 
Genomförda Utförda 

Bordade Kapade Påskjutna 
Försök till 

bordning 

 Grupp 1:  

Inga åtgärder vidtagna 
     

Ta1 Grupp 2:  

Alarm påslagna 
     

Ta2 

Ta3 Grupp 3: 

Passiva anti-åtgärder 
     

… 

… Grupp 4: 

Aktiva anti-åtgärder 
     

… 

… Grupp 5: 

Yttre påverkningar 
     

Tan 
Författarens 

egna 
     

3.5 Operationalisering och analysverktyg 

För att kunna analysera taktikanpassningarnas effektivitet, genom teorin om kostnadsramar för 

de grundläggande förmågorna, har undersökningens analys delats in i två skeden, enligt figur 5 

som beskriver arbetsschemat för hela undersökningen. Det första skedet i analysen är en 

kvalitativ textanalys, som kommer att förbereda för den kvantitativ analysen, vilket är andra 

skedet 72 . Materialet som inhämtas under de båda skedena förs in i korstabellen, tabell 2 

Grupperad taktikanpassning per piratattacker samt Kostnad, vilket är undersökningens 

analysverktyg.  

                                                           
72 Johannessen, A., Tufte, P. A., s.78 
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FIGUR 5 ARBETSSCHEMA. FÖRFATTARENS EGNA 

 

Tolkningsregler 

Dessa tolkningsregler är stommen för hur teorin skall omvandlas från generellt till konkret. 

Dessa tolkningsregler skall även kunna användas främst för att öka reliabilitet och validiteten 

i undersökningen genom noggrannhet och tillförlitlighet.73 Tolkningsreglerna är även till för 

att kunna genomföra reliabilitetstest eller att kunna genomföra samma undersökning igen men 

på en annan typ av empiriskt material. 

 

Förmågorna 

För att kunna identifiera vilka taktikanpassningar som inträffade i A/S, kommer jag att använda 

mig av de grundläggande förmågorna som utgörs av: ledning, rörlighet, skydd, underrättelse, 

uthållighet och verkan. Dessa beskrivs och definieras i avsnitt Förmågorna.  

 

Grupperna 

Taktikanpassningarna som har skett mellan tidsperioden 2009-2016 i A/S kommer att urskiljas 

i den kvalitativa textanalysen utifrån de grundläggande förmågorna. Dessa kommer sedan att 

grupperas enligt tabell 2 som baseras på tidigare forsknings operationalisering men med några 

                                                           
73 Esaiasson, P., et al, s.202 
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förändringar och tillägg då vissa av taktikanpassningarna ännu inte hade börjat att tillämpas då 

artikeln skrevs.74  

Grupperna i analysverktyget tabell 2 kommer att användas som: 

Grupp 1: Inga åtgärder vidtagna. Besättningen eller befälhavare inte har vidtagit åtgärder som 

har rekommenderats från BMP4 eller på något annat sätt försöker förhindra piratattacken. 

Grupp 2: Inre säkerhet. Till exempel kan besättningen och befälhavaren har vidtagit åtgärder: 

Förstärkt antalet i besättningen, förstärk vaksamhet, alarm och säkerhetssystem finns och 

används, skyddsrum för besättningen, vidtagit åtgärder för att försvåra för pirater att förflytta 

sig ombord på fartyget, anlitat beväpnade/obeväpnade säkerhetsstyrkor som vid piratattacker 

skyddar fartyget. Även påmönstrade soldater från någon marin enhet anses som en del av den 

inre säkerheten. 

Grupp 3: Passiva åtgärder. Till exempel: Förstärkt bryggan med staket/stängsel/taggtråd, även 

däcket för att förhindra pirater att borda, fast monterade brandslangar och vattenkanoner, 

system för att skapa översvämning på däck eller dimma/ånga, däcksljus, sökljus, lysraketer. 

Förutom det tidigare nämnda ovan. 

Grupp 4: Aktiva åtgärder. Till exempel: avvärjande manövrar, ökad hastighet, ändrad kurs. 

Förutom det tidigare nämnda ovan. 

Grupp 5: Militära enheter: Avbryter pågående eller förhindrar ännu ej inledda attacker mot 

fartyg, eskortera fartyg, fritar kidnappad besättning genom att borda kapade fartyg räknas som 

lyckade militär insats. Detta kan både vara från någon av kuststaterna eller från de marina 

operationerna i närområdet. Det anses inte som en lyckad militär insats om de kommer efter att 

piraterna har avvikit eller i syfte att undersöka brottsplatsen, eller att vara tilldelad och ”på väg” 

till fartyget räknas inte heller till en lyckad marin insats. Förutom det tidigare nämnda ovan. 

 

Piratattacker 

För att kunna dra slutsatser om vilken typ av effekt taktikanpassning har, måste piratattackerna 

delas upp i mindre delar utifrån vilken typ av piratattack fartyget utsattes för. Därför kommer 

de att inledningsvis delas in i genomförda och utförda. Dessa två delas in i bordade och kapade, 

                                                           
74 Psarros, G. A., Christiansen, A. F., Skjong, R., Gravir, G., s.317 
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respektive påskjutna och försök till bordning. Dessa används även av IMB för klassificering för 

vilken typ av piratattacker som skett. 

Genomförda: Lyckade piratattacker mot fartyg där pirater har bordat fartyget och rånat 

besättningen eller tagit lasten. Fartyget blir kapat och taget i besittning, dess besättning tas som 

gisslan i syfte att utkräva lösensumma. 

Utförda: Misslyckade attacker där piraterna inte lyckades borda i syfte att råna eller kapa 

fartyget för att kunna begära lösensumma, genom besättningens och befälhavarens anti-

piratåtgärder, eller på grund av att militära enheter avbröt attacken.  

Bordade: Pirater har tagit sig ombord men har inte lyckats ta kontroll över fartyget och/eller 

besättningen. Piraterna har rånat besättningen och/eller lasten ombord på fartyget. 

Kapade: Piraterna har tagit sig ombord och har tagit kontroll över besättningen och fartyget. 

Oftast är syftet att kunna utkräva lösensumma eller använda fartyget som ”moderfartyg” i 

framtida attacker.  

Påskjutna: Piraterna försöker borda eller kapa fartyget. Med olika typer av vapen skjuter de 

mot fartyget för att tvinga fartyget till att stanna, eller under beskjutning försöker ta sig ombord 

på fartyget.  

Försök till bordning: Till skillnad mot påskjutna, öppnar piraterna inte eld med eldhandvapen 

utan försöker endast ta sig ombord på fartyget på olika sätt. 

 

Effekt 

I denna undersökning kommer effekt av taktikanpassningarna att baseras på de fysiska 

åtgärderna som förbättrar sannolikheten till att avvärja eller avbryta en piratattack. Effekten 

kommer att beräknas genom, antalet avbrutna piratattacker av en taktikanpassning dividerat på 

det totala antalet en taktikanpassning har använts. 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑢𝑡𝑛𝑎,𝑎𝑣𝑣ä𝑟𝑗𝑑𝑎,𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑛 (𝑇𝑎)

ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑡 𝑒𝑛 (𝑇𝑎) 
= 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑡 𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 (𝑇𝑎)  
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Kostnad 

Kostnad kommer att ses till grupperingens totala kostnad i miljoner USD$. Detta för att göra 

det enklare att hantera empirin. Kostnaderna som kommer jämföras är enligt gruppering 1-5 av 

taktikanpassningarna per marina kostnader för pirater i A/S. 

TABELL 2 ANALYSVERKTYG TAKTIKANPASSNING PER PIRATATTACK SAMT KOSTNAD 

Taktik-

anpassning 

(Ta) 

Gruppering  

Typer av piratattacker i A/S (per år 2009-

2016) 

Kostnad Genomförda Utförda 

Bordade Kapade Påskjutna 
Försök till 

bordning 

 Grupp 1:  

Inga åtgärder vidtagna 
     

Ta1 Grupp 2:  

Inre säkerheten 
     

Ta2 

Ta3 Grupp 3: 

Passiva åtgärder 
     

…  

… Grupp 4: 

Aktiva åtgärder 
     

… 

… Grupp 5: 

Militära enheter 
     

Tan 

Författarens 

egna 
     

 

För att kunna utvärdera vilken av taktikanpassningarna som är effektivst, utifrån den taktikska 

aspekten att avvärja/ avbryta/ skydda, underfråga (1) och kostnadeffektivitet, underfråga (2), 

har jag skapat en matris figur 6 för att gör det lättare att utvärdera hur teorin om 

kostnadsramarna för de grundläggande förmågorna kan belysa vilken taktikanpassning som är 

effektivast.  

FIGUR 6 FÖRFATTARENS EGNA. MATRIS FÖR UTVÄRDERING AV RESULTAT.  
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4.Analys 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa analysen. Inledningsvis kommer den kvalitativa 

textanalysen av de grundläggande förmågorna presenteras och fördelas in i grupperna 1-5 

presenteras i tabell 3. Därefter kommer analysen effekten av taktikanpassningarna för pirat-

attackerna, slutligen redovisas analysen av kostnaderna för taktikanpassningarna. 

4.2 Presentation av analys 

Analys av taktikanpassningarna utifrån de grundläggande förmågorna 

När jag med mitt analysverktyg genomförde den kvalitativa textanalysen på empirin har jag 

identifierat att för handelsfartyg går taktikanpassningarna mot skydd på ett eller annat sätt.75 

Medan militära enheter, utifrån de grundläggande förmågorna, inte har någon som är skydd-

fokuserad.76  

• Inre säkerhet 

Ta1 Extra spejare och radar vakt med kikare eller mörkermedel, skyddsutrustning 

(skydd/uthållighet/underrättelse) 

Ta2 Privata säkerhetsbolag beväpnade/obeväpnade (skydd/verkan) 

Ta3 Alarm, skeppslarm, vissla, dimmhorn (skydd)  

Ta4 Säkra återsamlingsplatser/citadells (skydd)  

Ta5 CCTV övervakningsfilm och inspelning (underrättelse) 

Ta6 Dörrar och skott till sovutrymmen, bryggan och maskinrum, låsta och förseglade 

(skydd) 

Ta7 Blockera eller ta bort stegar som inte måste användas (skydd) 

• Passiva åtgärder 

Ta8 Barrikader i from av staket, stängsel, taggtråd eller anti RPG skärmar, metallstängsel 

med spetsar (skydd), galler för fönster (skydd), stål/aluminium luckor till fönster och dörrar 

på bryggan (skydd) 

Ta9 Sandsäckar på bryggan (skydd) 

Ta10 Vattenslang eller skumslangar, vattenkanoner på fasta platser (skydd) 

Ta11 Andra anordningar för att skapa dimma, ånga, svämma över däcket. (skydd) 

                                                           
75 BMP4, s.23-40 
76 Sörenson, K., Widen, J. J., s.409-416 



Flkd Jennifer Lindholm 2018-05-15  

1OP415 

Sida 30 av 46 
 

Ta12 Dockor på däck (skydd)  

Ta13 Däcksljus, sökljus, navigationsljus används över tiden. (skydd) 

• Aktiva åtgärder 

Ta14 Öka farten (skydd/rörlighet) 

Ta15 Undanmanövrar (skydd) 

• Militära enheter 

Ta16 Genomför tillslag på piratbaser på land, från år 2012 (verkan/rörlighet) 

Ta17 Helikopter, drönare, satelliter och MPRA (underrättelse/rörlighet) 

Ta18 Fler enheter på grund av fler marina operationer i området 

(verkan/rörlighet/uthållighet)  

Ta19 Bättre ledning och samordning mellan militära enheter och mellan olika operationer 

samt organisationer (ledning) 

 

TABELL 3 GRUPPERAD TAKTIKANPASSNING PER PIRATATTACK SAMT KOSTNAD 

 

 

 

Taktik-

anpassning 

(Ta) 

Gruppering  

Typer av piratattacker i A/S (per år 2009-2016) 

Kostnad Genomförda Utförda 

Bordade Kapade Påskjutna 
Försök till 

bordning 
 Grupp 1:  

Inga åtgärder 

vidtagna 

     

Ta1-Ta7 Grupp 2:  

Inre säkerheten 

     

Ta8-Ta13 Grupp 3: 

Passiva åtgärder 

     

Ta14-Ta15 Grupp 4: 

Aktiva åtgärder 

     

Ta16-Ta19 

 

Grupp 5: 

Militära enheter 

     

Författarens 

egna 
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Analys av taktikanpassningar effektivitet mot piratattacker  

Denna del avser att svara på underfråga (1) ”Vilken taktikanpassning har gett störst effekt 

kopplat till andelen piratattacker som har avbrutits/ avvärjts/ skyddats?” Genom kvantitativ 

innehållsanalys. Teorin kommer att genomsyra denna del av analysen genom analysverktyget 

tabell 3 och figur 6.  

Antalen piratattacker i A/S mellan 2009-2016 redovisas i Diagram 1. Mellan 2009-2016 finns 

en ökning av andelen attacker vilket 2011 nådde sin topp med totalt 238 attacker på ett år, 

jämfört med 2012 ”endast” 78 piratattacker. Efter 2012 fram till 2016 har antalet attacker per 

år minskat bortsett från en lite ökning 2016. Med förbehåll för att det 2015 endast skedde två 

attacker och 2016 skedde det endast 5 enligt IMB.  

 

DIAGRAM 1 FÖRFATTARENS EGNA BERÄKNING. KÄLLA: IMB77 

 

I figur 7 har fördelningen av piratattacker fördelats enligt tabell 3, där piratattacker har delats 

in i två kolumner enligt tidigare (G) genomförda, där piraterna har lyckats tagit sig ombord på 

fartyget och antingen rånat eller kapat fartyget och (U) utförda, där piraterna misslyckat med 

att råna eller ta sig ombord på fartyget. Piratattacker har därefter delats in (4) fyra 

underkategorier (A) bordade och (B) kapade, (C) påskjutna och (D) försök till bordning. Där 

                                                           
77 ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual Report, 1 January—31 

December 2009-2016, London.  
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(A) och (B) är underkategorier till (G) och (C), och (D) är underordnade (U). För utförligare 

beskrivning av underkategorierna se avsnitt Operationalisering.  

Taktikanpassningarna (Ta1-19) har grupperats enligt operationaliseringen i grupp 1-5, (IÅ) 

inga åtgärder vidtagna, (IS) inre säkerhet, (PA) passiva åtgärder, (AK) aktiva åtgärder och sista 

gruppen (ME) militära enheter.  

Att notera (ME) militära enheter vid (G), då pirater redan lyckats (A) borda eller (B) kapa 

fartyget, har militära enheter avbrutit eller avvärjt fortsatt (A) bordning eller (B) kapning. 

Piratattacker kommer fortfarande att räknas som (A) eller (B), även om piratattacker har 

avbrutits av (ME) militära enheter. 

 

FIGUR 7 FÖRFATTARENS EGNA. FÖRDELNING MELLAN TYP AV PIRATATTACKER PER ÅR OCH PER GRUPPERING AV 

TAKTIKANPASSNING. G-GENOMFÖRD U-UTFÖRD. A-BORDAD, B-KAPAD, C-PÅSKJUTEN, D-FÖRSÖK TILL BORDNING. IÅ- 

INGA ÅTGÄRDER VIDTAGNA, IS-INRE SÄKERHET, PA-PASSIVA ÅTGÄRDER, AK-AKTIVA ÅTGÄRDER, ME-MILITÄRA 

ENHETER. 

 

För att analysera vilken taktikanpassning som har varit effektivast mot att avbryta/ avskräcka/ 

skydda mot piratattacker kommer en redovisning av de årliga resultaten därefter hela 

perioden. Syftet är att analysera om de finns några skillnader mellan piratattacker årligen och 

hela perioden.78  

De notabiliteter som kan ses är att den vanligaste förekommande taktikanpassningen som 

används är (AK) från 2009 fram till 2011, därefter är det större spridning på de olika typerna 

av taktikanpassning som tillämpas av fartygen. Risken för fartyg att bli bordade eller kapade 

är högst för (IÅ). Mellan åren 2009-2016 har taktikanpassning (IS) högre antal kapningar 

och/eller bordningar än (PA) och (AK). 

 

                                                           
78 2012-2016 är antalet piratattacker mycket lägre, trender kan upplevas som större mot vad det är. 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

IÅ 3 41 3 2 39 2 1 20 1 3 10 1 2 1

IS 3 1 0 3 8 1 11 5 4 3 19 16 1 7 13 1 3 2 1 1 1 2 2 1

PA 7 6 0 17 8 24 9 4 7 3 5

AK 72 35 0 48 33 2 1 59 48 0 1 8 14 3 2 5

ME 5 33 12 9 5 23 8 14 4 8 5 1 2 1 5 2

U G U G UU G U G U G

2014 2015 2016

G U G U G

2009 2010 2011 2012 2013



Flkd Jennifer Lindholm 2018-05-15  

1OP415 

Sida 33 av 46 
 

 

 

 

0

20

40

60

80

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2009

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

20

40

60

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2010

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

20

40

60

80

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2011

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

2

4

6

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2014

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

5

10

15

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2012

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

1

2

3

4

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2013

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

0,5

1

1,5

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2015

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade

0

0,5

1

1,5

2

2,5

IÅ IS PA AK ME

Andeln piratattacker fördelat på 
taktikanpassning och typ av piratattack, 2016

Bordade Kapade Påskjutna Försökt bordade



Flkd Jennifer Lindholm 2018-05-15  

1OP415 

Sida 34 av 46 
 

 

 

DIAGRAM 10 FÖRFATTARENS EGNA BERÄKNING. IÅ- INGA ÅTGÄRDER VIDTAGNA, IS-INRE SÄKERHET, PA-PASSIVA 

ÅTGÄRDER, AK-AKTIVA ÅTGÄRDER, ME-MILITÄRA ENHETER. G-GENOMFÖRDA & U-UTFÖRDA 

 

I Diagram 10 är fördelningen av piratattacker uppdelad på genomförda (G) och utförda (U) till 

skillnad mot de årliga diagrammen (diagram 2–9) där det är uppdelade på bordade, kapade, 

påskjutna och försök till bordning. Detta i syfte att åskådliggöra skillnader mellan genomförda 

och utförda.  

En jämförelse över hela tidsperioden med de årliga diagrammen 2009-2016, är den största 

skillnaden att utan några taktikanpassningar (IÅ) för att avbryta, avvärja eller skydda sig mot 

piratattacker, kommer fartyget med stor sannolikhet att bli bordat eller kapat (G). En trend som 

tagits upp tidigare är andelen kapade och bordade (G) för fartyg som endast tillämpar (IS). Det 

blir tydligt i diagram 10 att det inte räcker att endast tillämpa (IS) för att för att avbryta, avvärja 

eller skydda sig mot piratattacker. 

För att uppskatta effektiviteten av taktikanpassning har alla piratattacker summerats och 

fördelats enligt respektive taktikanpassning. Detta för att skapa en uppfattning om hur 

piratattackerna har fördelat sig under tidsperioden 2009-2016, vilket illustreras i diagram 11. 
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 DIAGRAM 11 FÖRFATTAREN EGNA. FÖRDELNING AV ALLA PIRATINCIDENTER. IÅ- INGA ÅTGÄRDER VIDTAGNA, IS-INRE 

SÄKERHET, PA-PASSIVA ÅTGÄRDER, AK-AKTIVA ÅTGÄRDER, ME-MILITÄRA ENHETER. 

 

I tabell 4 beräknas hur effektiv varje taktikanpassning är för att inte bli bordad eller kapad. 

Detta har gjorts genom att summan (U) för varje taktikanpassning har dividerats med det totala 

antalet piratattacker för respektive taktikanpassning.  

• Detta ger då att taktikanpassningarna Ta8-13 för passiva åtgärder (PA) har en effektivitet 

på 100% utifrån sin andel av de totala attackerna, d.v.s. 11%.  

• De aktiva åtgärderna (AK) taktikanpassningarna Ta14-15, har en effektivitet på 99% utifrån 

sin andel av de totala andelen attacker, 42%.  

• Taktikanpassningarna Ta1-7 för inre säkerhet (IS) har, av sina 14% av det totala, en 

effektivitet på 77% för att inte bli bordad eller kapad.  

• I 17% av alla piratattacker mot handelsfartyg har militära enheter (ME) avbrutit eller avvärjt 

en sådan attack. 

Utifrån den totala andelen piratattacker och sannolikheten för att lyckas avvärja/ avbryta/ 

skydda är (AK) den effektivaste taktikanpassningen, följt av (ME), (PA), (IS) och sist (IÅ).  

IÅ
16%

IS
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PA
11%AK

42%

ME
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  IÅ IS PA AK ME 

  G U G U G U G U G U 

2009 44 3 4 3 0 13 0 107 5 45 

2010 41 2 9 16 0 25 0 81 14 31 

2011 21 1 7 35 0 33 3 107 18 13 

2012 13 0 1 20 0 11 1 22 3 6 

2013 3 0 1 5 0 3 0 3 0 2 

2014 1 0 0 1 0 5 0 7 0 0 

2015 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

delsumma 123 6 25 84 0 90 4 327 40 97 

Total 796 129 109 90 331 137  
5% 77% 100% 99% 17% 

TABELL 4. BERÄKNINGAR PÅ SANNOLIKHET FÖR ATT UNDVIKA ATT BLI KAPAD/BORDAD PER TAKTIKANPASSNING. 
FÖRFATTARENS EGNA BERÄKNING 

 

Effekt och kostnad 

Denna del av analysen ämnar besvara underfråga (2) ”Vilken taktikanpassning är mest 

kostnadseffektiv? Efter att ha tagit fram taktikanpassningarna 1-19, genom kvalitativ textanalys 

och delat in dessa i grupper 1-5 (enligt analysverktyget) har jag genomfört en kvantitativ 

innehållsanalys om vilka kostnader som är kopplade till respektive taktikanpassning under den 

aktuella tidsperioden och kopplat detta till utgifterna för respektive grupp IÅ, IS, PA, AK och 

ME.  

• För (IS) är kostnader detsamma som kontrakterade säkerhetsbolag som utför en tjänst 

mot betalning. Med detta menas en paramilitär enhet som är ombord på fartyget och 

skyddar det i händelse av piratattack.. 

• Kostnaderna för (PA) är fartygssäkerhetsutrustning. Med detta avses kostnader för 

anskaffning av taggtråd, galler, staket, sandsäckar, slangar och annan skyddsutrustning 

till fartyget.  

• För (AK) är kostnaden hastighetsökning i knop, vilket betyder att fartyget kör snabbare 

än vad som är den bränsleeffektivaste hastigheten för fartyget.  

• För (ME) är kostnaderna för de internationella marina aktiviteterna. Detta innefattar de 

inter-nationella marina operationerna i området, vars syfte är att avskräcka, avbryta och 

skydda fartyg mot piratattacker samt eskortera hjälpfartyg som WFP- och AMISOM-

fartyg i Adenviken. 
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Att ett fartyg väljer att inte vidta åtgärder är också kostsamt. Kostnader kopplade till (IÅ) är; 

Utbetalning lösen-summor, Försäkringar kidnap & ransom (K&R) och War Risk, är 

försäkringar som täcker när fartyg åker igenom högriskområden (Adenviken och runt Somalias 

kust). Även re-routing är en kostnad som kopplas till (IÅ). Med detta menas att fartygen 

planerar om rutten, för att trafikera med längre avstånd från högriskområden. Detta är för att 

påvisa att även om rederiet, befäl, besättning inte vidtar ytligare åtgärder tillkommer fortfarande 

kostnader. 

 

Kostnader i miljoner USD$ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Internationella marina aktivitet 
 

2000 1270 1091 998,6 741,3 323,1 228,4 

Kontrakterad säkerhetsbolag 
 

856 530,6 1340,5 821,9 640,9 618,2 726,1 

Fartygssäkerhetsutrustning 
 

572,5 581,4 514,6 273,6 6,5 5,5 6,5 

Hastighetsökning i knop 
  

2710 1372 276,1 575,9 272 533,3 

Försäkringar K&R och War Risk 459 459 635 550,7 185,7 103,4 79,3 69,9 

Utbetalade lösensummor 177 238 160 31,7 21,6 1 
  

Re-routing 
 

2647,5 583 290,5 
 

15,2 
  

Totala kostnader per år  6773 6470 5191 2577,5 1298 1298 1564 

TABELL 5 KOSTNADER FÖR VAD PIRATER I A/S KOSTAR. SKATTAD BERÄKNING PÅ ALLA FARTYG SOM PASSERAR I 

OMRÅDET. DET FINNS INGEN TILLFÖRLITLIG EMPIRI SENARE ÄN 2010. KÄLLA: OBP79 

 

I Tabell 5 redovisas kostnaderna i miljoner USD$ för pirater i A/S beräknat på alla fartyg som 

passerar per år i syfte att kunna analysera vilken taktikanpassning som är kostnadseffektivast. 

Denna jämförelse görs endast med de kostnader som är kopplade till IS, PA, AK och ME. Detta 

görs i diagram 12. Då kostnaderna är uppskattade för de totala antalet fartyg som passerar 

igenom A/S går det inte att fördela kostnaden rakt av per fartyg mot piratattacker. 

I diagram 13 presenteras kostnaderna kopplat till pirater i A/S för perioden mellan 2011-2016 

på grund av att det inte finns tillförlitlig empiri på vad kostnaderna för taktikanpassning var 

innan 2011. Den taktikanpassning som är kostnadseffektiv är fartygssäkerhetsutrustning som 

står för ca en tiondel av den totala kostnaden för de marina kostnaderna. Därefter kommer 

internationella marina aktiviteter och kontrakterade säkerhetsbolag som står för minder än en 

                                                           
79 Ocean Beyond Piracy, Piracy And Armed Robbery Against Ships In East Africa, The State Of Maritime Piracy 
2010-2016, http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/east-africa hämtad 2018-03-12 
 

http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/east-africa
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tredjedel vardera och sist kommer hastighetsförändring i knop som står för strax över en 

tredjedel.  

 

DIAGRAM 12 MARINA KOSTNADER FÖR PIRATER I ADENVIKEN OCH RUNT SOMALIAS KUST, ÅRLIGEN 2010-2016. 
KÄLLA: OBP80 

 

 

DIAGRAM 13 FÖRFATTARENS EGNA BERÄKNING. 

                                                           
80 OBP, The State Of Maritime Piracy, 2010-2016 
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4.3 Resultat av analys 

 

FIGUR 8 FÖRFATTARENS EGNA. RESULTATMATRIS TAKTISK/KOSTNAD.  

 

5.Avslutning  

5.1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att inledningsvis föra en resultatdiskussion av analysen där jag 

återkopplar till hur teorin har genomsyrat analysen samt återkoppla till problemformuleringen, 

tidigare forskning och syfte med undersökningen. Därefter svarar jag på forskningsfrågan 

med underfrågor, för att sedan föra en metod- och teoridiskussion. Efter det kommer jag att ge 

förslag på fortsatt forskning och föra en diskussion om undersökningens relevans för 

yrkesutövningen. Slutligen för jag en diskussion om de etiska reflektionerna som har uppstått 

under uppsatsen.  

5.2 Resultat Diskussion 
I första kapitlet av uppsatsen beskrivs forskningsluckan där jag kommer fram till att det inte 

finns forskning som tittar på sambandet emellan de grundläggande förmågorna och kostnad. 

Den tidigare forskningen visade på (a) hur pirater har påverkat den globala ekonomin och (b) 

aktörernas taktikanpassning. Forskningsområdena är fortfarande aktuella och visar på den 

forskningsluckan som problemformuleringen antyder.  

Därför valde jag att utveckla en egen teori om kostnadsramarna för de grundläggande 

förmågorna som delvis bygger på tidigare forskning, i syfte att undersöka sambandet mellan de 

grundläggande förmågorna och kostnad. Detta genererade syftet till undersökningen att utifrån 

kostnadsramarna för de grundläggande förmågorna förklara vilken taktikanpassning som är 

effektivast mellan åren 2009-2016. Teorin har sedan genomsyrat analysen med hjälp av 

analysverktyget och besvarat på forskningsfrågorna. 
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Resultatet från analysen av taktikanpassningars effekt av piratattacker blir att det effektivaste 

sättet att avbryta/ avvärja/ skydda sig mot piratattacker är genom att vidta aktiva åtgärder 

(AK)81. Av det totala antalet piratattacker under perioden 2009-2016 utgjorde (AK) 42 %. Av 

dessa attacker lyckades bara 1% 

I avsnittet om tidigare forskning argumenterar Bensassi och Martínez‐Zarzoso82, att transport-

kostnaderna hänger ihop med antalet piratattacker stämmer överens med resultatet från denna 

undersökning, där samband mellan kostnad för den ökade hastigheten och antalet piratattacker 

har minskat för perioden. I diagram 12 sjunker kostnaderna för hastighetsökning på liknade sätt 

som i antalet piratattacker sjunker. De inledningsvis höga kostnaderna och utslaget på hela 

perioden för (AK) gör att den har en lägre grad av kostnadseffektiv mot vad t.ex. (PA) och (ME) 

har.  

Kostnaden för fartygssäkerhetsutrustning som kopplas ihop med passiva åtgärder (PA) har den 

högsta kostnadseffektiviteten av alla taktikanpassningar. Taktikanpassningen (PA) var den 

enda tillämpning som under hela perioden inte blev bordad eller kapad. Detta utgjorde 11% av 

det totala antalet piratattacker. Dock var antalet (PA) så lågt att det bör anses ha låg tillämpning 

men hög taktisk effektivitet. Detta för att 11% är en för liten andel för att säga något om att det 

inte skulle kunna hända. Det hade behövts genomförts en undersökning på en längre tidsperiod 

med ett större antal piratattacker och på flera geografiska områden för att kunna dra några 

slutsatser om (PA) är den taktiks effektivaste taktikanpassningen. 

Taktikanpassningen militära enheter (ME) stod för 17% av alla avbrutna/ avvärjda/ stoppade 

piratattacker mot handelsfartyg. Detta ses som en hög taktisk effektivitet. För militära enheter 

blev det lättare att operera med det nya mandatet som infördes 2012. Det innebar att militära 

enheter även fick operera inne på somaliskt territorialvatten.83 Militära enheters effektivitet i att 

avskräcka, avbryta och skydda handelsfartyg stämmer även överens med Sörenson resultat.84 

Kostnadseffektiviteten för (ME) är låg då den endast står för 17% av alla avbrutna/ avvärjda 

piratattacker men kostnaderna för hela perioden är 28%. Detta beror sannolikt (en bedömning) 

på att mandatet som kunde tillämpas från och med 2012 medgav (ME) att vara mer proaktiva i 

                                                           
81 Det vill säga främst taktikanpassning Ta14 öka farten och Ta15 undanmanövrar. I (AK) kan även andra 
taktikanpassningar Ta1-13 ha tillämpats också. På samma sätt som (PA) kan tillämpa alla Ta1-7 tillhörande IS. 
82 Martínez‐Zarzoso, I., Bensassi, S., (2013), s.411 
83 EU NAVFORE, Information booklet, s.5.  
84 Sörenson, K., s.8 
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sin roll att avbryta/ avvärja piratattacker innanför Somalias territorialvattengräns. Detta 

kommer att diskuteras utförligare i avsnittet Metod- och teoridiskussion.  

Taktikanpassningen inre säkerhet (IS) har påvisats vara taktiskt ineffektivt, då endast 77% av 

alla attacker med endast (IS) lyckas avbryta/ avvärja/ skydda sig mot en piratattack. Förvarning 

är väldigt viktig, men inte avgörande, vilket betyder att IS behöver kombineras med (PA) och 

(AK) för att undgå bordning eller kapning. Detta stämmer överens med Psarros, Christiansen, 

Skjong och Gravirs slutsatser. 85  Denna slutsats går även att tillämpa på de andra 

taktikanpassningarna att de uppstår en synergieffekt i att kombinera (ME) med antingen (PA) 

eller (AK). 

Konstadseffektiviteten för (IS) är låg på grund av de höga kostnaderna för kontrakterade 

säkerhetsbolag, vilket står för 28% av de totala kostnaderna, men lyckas endast 77% av 

gångerna att avbryta/ avvärja en piratattack. 

Percy och Shortland 86  samt Twyman-Ghoshal och Pierce 87  argument om att många 

handelsfartyg inte följer BMP4 rekommendationer finns det även bevis för i denna 

undersökning i de stora antalen av inga åtgärder vidtagna (IÅ). Detta gör att det kommer att 

fortsätta finnas en lukrativ marknad för pirater vilket sannolikt leder till att pirater kommer att 

fortsätta försöka kapa/borda fartyg. Att inte vidta några åtgärder kostar även det pengar, för 

försäkringar och utbetalda lösensummor. 2011 kostade endast försäkringar 635miljoner USD$ 

och utbetalda lösensummor 160miljoner USD$. 

5.3 Svar på underfrågor 
1. Vilken taktikanpassning har gett störst effekt kopplat till andelen piratattacker som 

har avbrutits/ avvärjts/ skyddats? 

Den taktikanpassning som har haft störst effekt i att avbryta/ avvärja/ skydda mot piratattacker 

är de aktiva åtgärderna. Passiva åtgärder och militära enheter har även hög effektivitet men de 

aktiva åtgärderna särskiljer sig i antalet avbrutna piratattacker och framgångsvärdet aktiva 

åtgärder har påvisats under perioden 2009-2016.  

2. Vilken taktikanpassning är mest kostnadseffektiv?  

                                                           
85 Psarros, G. A., Christiansen, A. F., Skjong, R., Gravir, G., s.317  
86 Percy, S., Shortland, A., s.68f 
87 Twyman-Ghoshal, A. A., Pierce, G., s.667 
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Den taktikanpassning som har haft störst kostnadseffektivitet i att avbryta/ avvärja/ skydda mot 

piratattacker är passiva åtgärder (PA). Då kostnaden för (PA) endast står för 9% av de totala 

marina kostnaderna för pirater. Runt 2014-2016 har kostnaderna för fartygssäkerhetsutrustning 

kostat ca 6 miljoner USD4$.  

5.4 Svar på forskningsfrågan 
Kan teorin om ”kostnadsramar för grundläggande förmågorna”, belysa vilken/vilka 

taktikanpassningar som är effektivast? 

Ja, teorin har belyst vilken taktikanpassning som är effektivast genom att kombinera flera 

variabler (grundläggande förmågorna och kostnad). Med detta kommer teorin fram till att det 

finns fler förklaringsalternativ än att endast titta på vilken taktikanpassning som har gett störst 

effekt kopplat till andelen piratattacker som har avbrutits/ avvärjts/ skyddats, eller till vilken 

taktikanpassning som är mest kostnadseffektiv. Då passiva åtgärder fick högt i både stridens 

grunder och kostnad blev passiva åtgärder, inte aktiva åtgärder eller militära enheter, den 

taktikanpassning som utifrån ”teorin om taktikanpassningens effekt och kostnad ”, kan anses 

som mest effektivast. 

Men det framgår också att det uppstår en synergieffekt av att kombinera taktikanpassningar, 

särskilt militära enheter och passiva åtgärder/aktiva åtgärder.  

5.5 Metod- och teoridiskussion  
Forskningsluckan gjorde att det lämpade sig att genomföra en retrospektiv studie med 

metodtrianguleringen. Detta för att komma ner på djupet i fenomenets komplexitet. Jag anser 

att denna undersökning har svarat på forskningsfrågan samt undersökningens syfte att försöka 

belysa sambandet. Jag har dock inte kunnat undersöka fenomenets fulla komplexitet. Det skulle 

kväva mer tid och omfattande forskning för att göra det. 

I efterhand anser jag att mitt analysverktyg hade kunnat varit mer precist, främst till hur 

kostnadseffektivitet skall mätas. Under denna undersökning har kostnadseffektivitet resonerats 

fram utifrån (1) taktikanpassningens kostnad, (2) effekten av taktikanpassningen, (3) hur stor 

andel av fartygen har tillämpat taktikanpassningen. Validiteten och reliabiliteten i undersökning 

har hanterats genom att vara noggrann och trovärdigt och tillförlitligt under undersökningen. 

Genom att teorin har genomsyrat hela uppsatsen, särskilt i analysen då tolkningsreglerna i 

operationaliseringen har varit avgörande för noggrannheten och tillförlitligheten av 

undersökningen. 
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Materialet till undersökningen har varit tillfredsställande, då det har funnits gott empiriskt 

underlag till analysen och för att kunna svara på forskningsfrågan. En svaghet i empirin var 

underlaget för kostnad 2009-2010, men jag anser att de inte påverkade analysens kvalité eller 

slutsatserna som har dragits från analysen. Det som har varit bristande av materialet har redan 

tagits upp i resultatdiskussionen om de marina enheterna och bortfallen av avbrutna 

piratattacker. Detta skulle eventuellt ha kunnat åtgärdats om det hade funnits tid och utrymme 

i uppsatsen för att analysera fler databaser och variabler. 

Undersökningen har en utvecklandeteoretisk ansats med grunden av teorin i tidigare forskning. 

Den utvecklande teorin har använts för att belysa om de grundläggande förmågorna och kostnad 

kan förklara effektiviteten för de taktikanpassningar som tillämpats i A/S. Detta har gjort att 

många begrepp har varit tvungna att definieras, för att det har varit flera variabler som har 

undersökt. Vilket har hanterats i teorin och operationaliseringen. Teorin har genomsyrat 

analysen genom omfattande metod- och teoridelar. Resultatet visat på att det finns fler 

perspektiv till att förstå samband mellan de grundläggande förmågorna och kostnad och att det 

finns en koppling däremellan. Argumentet allt kostar står sig fast med förändringar i 

motståndarens lära om stridskrafternas användning i strid och utrustning.  

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom undersökningen har en teoriutvecklande ansats kommer slutsatserna inte vara 

generaliserbara. Därför är förslag på fortsatt forskning att genomföra empirisk undersökning på 

andra geografiska områden för att kunna dra generella slutsatser om den utvecklande teorin.  

Andra förslag är att titta på tidsperioder längre tillbaka i tiden för att undersöka när trender i 

taktikanpassningar skiftar eller att lägga på ytligare variabler som t.ex. fartygstypen och storlek 

som en variabel av att beräkna effektiviteten av taktikanpassningen.  

Andra förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka synergieffekten av handelsfartygens 

taktikanpassningar och marina enheters insatser i operationsområdet, i syfte att undersöka vad 

är det minsta som båda parterna behöver göra för att avbryta piratattacker. Om aktörerna jobbar 

tillsammans borde det uppstå en synergieffekt och var för sig kommer fartyg fortsätta att bli 

kapade/bordade och marina enheter endast kraftsamla på specifika områden. 
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5.7 Relevans för yrkesutövning 

Detta ger ett ytterligare synsätt på marintaktiken. Mycket beror på kostnad. Militära 

operationer har ofta en budget för vad operationen får kosta och om försvarsmakten tidigt kan 

utvärdera hur effektiv taktikanpassningarna är kommer även effekten på taktiken bli verksam. 

Varför betala för en taktik som är dyr och ineffektiv, detta övervägande måste i sånt fall vägas 

upp av andra funktioner eller syften. Denna undersökning belyser även komplexiteten i 

begreppet effekt. 

 

5.8 Etik 
I tidigare forskning fastslogs det att för att sjöröveri skall kunna frodas krävs det att staten är 

svag eller kollapsad. Det kanske skulle anses att det är effektivare att endast ha beväpnade 

vakter som skjuter mot allt/alla som är misstänkta pirater. Västerländskt rättssystem bygger på 

att du är oskyldig tills det att motsatsen är bevisad. Därför är det viktigt att ha marina enheter 

som kan upprätthålla lagstadgad ordning runt ett område där staten är kollapsad. Där marina 

enheter kan fängsla pirater som sedan kan ställas inför rätta och få en rättvis rättegång. Detta 

gör att marina enheter i A/S fyller fler funktioner än att endast avbryta, avvärja eller skydda 

handelsfartyg.  

Resultatet av denna undersökning visar på att passiva åtgärder är det effektivaste sättet att 

skydda sig mot piratattacker. Detta menas inte att militära enheter skall upphöra med anti-

piratoperationer i A/S. För att marina enheter har avvärjt och fått antalet piratattacker i A/S att 

minska vilket även har påvisats i annan forskning.88 Vilket betyder att det kan uppnås en mycket 

större synergieffekt om taktikanpassningarna som (PA) och (AK) med (ME) används samtidigt.  

                                                           
88 Sörenson, K., s.8 
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