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ABSTRACT: 

Has the recent large-scale piracy off the coast of Somalia finally come to an end? The world has 

responded to the piracy threat in the region with several maritime large-scale anti-piracy opera-

tions designed to protect shipping vessels and to deter and arrest pirates. Even though these actions 

may have contributed to the decline in piracy, there is doubt whether this is a long-term solution, 

as it fails to address the underlying causes of piracy that is often found ashore. By using theory-

developing and theory-consuming strategies this essay has developed a theoretical framework, de-

vised to combat piracy, from factors considered to trigger piracy and theories regarding counterin-

surgency. The framework is then used to examine whether the international community's collec-

tive contribution in the country contributes to a long-term solution of Somali piracy. The results 

portray an identification of several measures that have taken place ashore, which initially do not 

aim to combat piracy, but are considered to contribute to both reducing piracy and to be a more 

long-term solution to the problem. But even if these measures contribute to a long-term solution, it 

is difficult to say if they are sufficient enough for Somali piracy to cease completely. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Sjöröveri är ett gammalt fenomen som kan spåras så långt tillbaka i tiden som 1198–1167 

f.v.t. och dessa tidiga spår av sjöröveri kan urskiljas ur dokumenterade ansträngningar från 

stater som bekämpat fenomenet. I det tidiga sjöröveriet var det inte ovanligt med kapningar, 

lösenkrav och mord.1 Den allmänna uppfattning om att sjöröveri endast skulle vara rån som 

begås till sjöss är i sammanhanget relativt ung2 och har under de senaste åren, framförallt 

kring Afrikas horn, fått lämna plats åt de gamla koncepten av sjöröveri. Under 2009 gjordes 

uppskattningen att ca: 30 000 handelsfartyg passerar genom Adenviken årligen och denna 

siffra har sannolikt ökat fram tills idag. Bara mellan 2005 till 2013 så kapades 149 fartyg av 

somaliska pirater i området och dessa fick under samma tidpunkt uppskattningsvis US$315–

385 miljoner i lösen. Den ökade risken i området har inneburit att transportkostnader skjutit i 

höjden och det uppskattas kosta världsmarknaden omkring US$18 miljarder årligen.3 Som 

svar på det ökade pirathotet i Adenviken så inleddes i december 2008 European Union Naval 

Force (EUNAVFOR) Operation Atalanta och har efterföljts av flertalet NATO- och Com-

bined Maritime Forces operationer.4 Den övergripande uppgiften förutom att skydda handels-

trafik var att upptäcka, störa och avskräcka somaliska pirater.5 Effekten av insatserna kan spå-

ras i att piratattackerna minskat från 222 fall år 2009 till 11 fall mellan 2014 och 2018.6 

 

Trots att sjöröveriet i Adenviken minskat så har det uppstått tvivel om insatserna bidragit till 

en hållbar lösning. Winn och Lewis menar att insatserna mot sjöröveri har verkat avskräck-

ande till den grad att det nästintill upphört. Skulle denna avskräckande faktor försvinna så är 

det sannolikt att sjöröveriet åter skulle öka vilket gör att den nuvarande strategin för piratbe-

kämpning kräver en permanent närvaro i området för att kunna anses som långsiktig.7 Bueger 

ställer sig också frågande till om sjöröveriets nedgång i Adenviken är hållbar om den marina 

militära närvaron i området skulle upphöra. Han identifierar sex faktorer som triggar sjöröveri 

                                                
1 Burgess, D. R., The world for ransom: piracy is terrorism, terrorism is piracy, Prometheus Books, Amherst, N.Y., 2010 
s.34, 54 
2 Burgess, 2010, s.54 
3 Neil Winn & Alexandra Lewis, European Union anti-piracy initiatives in the Horn of Africa: linking land-based counter-
piracy with maritime security and regional development, Third World Quarterly, 38:9, 2017: 2113-2128, DOI: 
10.1080/01436597.2017.1322460, s.2113-2114 
4 Geiss, Robin. & Petrig, Anna, Piracy and armed robbery at sea: the legal framework for counter-piracy operations in So-
malia and the Gulf of Aden, Oxford University Press, Oxford, 2011, s.18-24 
5 Sörenson, Karl, Deterring the dauntless—appraising the effects of naval deterrence against the Somali piracy, WMU J Ma-
rit Affairs, 2017, https://doi.org/10.1007/s13437-017-0132-1, s.1 
6 ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2015 Annual Report, London, 2015. ; ICC 
International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2018 Annual Report, London, 2018. 
7 Neil Winn & Alexandra Lewis, 2017, s.2114 
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och menar att dessa måste tas i beaktande för att kunna arbeta fram en långsiktig lösning.8 Bu-

egers triggande faktorer handlar i stora drag om underliggande orsaker till sjöröveriet på land.  

Dessa orsaker grundar sig i sin tur på psykosociala aspekter i samhället samt hur detta styrs i 

stort. Det finns flera likheter i vad Bueger anser vara underliggande orsaker till sjöröveri och 

vad teoretiker inom ämnet upprorsbekämpning anser vara underliggande orsaker till folkliga 

uppror. Det skulle därför vara potentiellt möjligt att anpassa och nyttja metoder för upprorsbe-

kämpning för att bekämpa underliggande orsaker till sjöröveri på land. Då de internationella 

militära enheterna i området i huvudsak är marina och saknar metoder för att bekämpa sjörö-

veriet på land så skulle detta kunna vara ett framtida sätt att närma sig piratbekämpning. Ef-

tersom det internationella samfundet även bidrar med flera humanitära insatser9 i området 

som indirekt kan ha bidragit till sjöröveriets nedgång så skulle en anpassad metod för upprors-

bekämpning också kunna användas för att analysera om den kombinerade effekten av militära 

och humanitära insatser i Somalia faktiskt kan och har bidragit till en mer långsiktig lösning 

av piratproblemet.  

 

1.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning berör till stor del den ekonomiska påverkan piratverksamheten i området 

har på världsekonomin och effekten av de militära insatser som genomförts sedan 2008. 

Forskningen består i huvudsak av kvantitativa och statistiska analyser av framförallt civila da-

tabaser som sammanställer piratincidenter världen över och genom kvalitativa analyser av mi-

litära erfarenheter och sociala strukturer i Somalia. Valet av forskningsartiklar baseras på dess 

anknytning till militär och kriminell taktikanpassning i Adenviken och effekterna av tidigare 

och nuvarande insatser i området.  

 

I sin artikel Naval Peacekeeping and Piracy: Time for a Critical Turn in the Debate beskriver 

Oliviera hur erfarenheter från insatser mot piratverksamhet vid Afrikas horn kan ge en kritisk 

vändning i debatten kring FN-ledda operationer till sjöss. Han menar att debatten bör anta en 

mer kritisk syn på fred och säkerhet till sjöss samt anta ett mer reflexivt förhållningssätt till 

begreppen.10 Oliviera går igenom och analyserar tidigare fredsbevarande FN operationer till 

sjöss och kommer fram till att de med några få undantag har varit stödjande operationer för 

                                                
8 Bueger, Christian, Learning from piracy: future challenges of maritime security governance, Global Affairs, 1:1, 2015: 33-
42, DOI: 10.1080/23340460.2015.960170, s.33 
9 Winn & Lewis, 2017, s.2114 
10 Oliveira, Gilberto Carvalho, Naval Peacekeeping and Piracy: Time for a Critical Turn in the Debate, International Peace-
keeping, 19:1, 2012: 48-61, DOI: 10.1080/13533312.2012.642154, s.49 
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fredsinsatser på land.11 En av slutsatserna han drar är att det saknas forskning för hur dessa 

autonoma operationer till sjöss skall bedrivas och han presenterar en ny hypotes där en freds-

bevarande/säkerhetsoperation inte bara fokuserar på problemet som uppstår av piratverksam-

het utan även på underliggande orsaker till själva piratverksamheten, så som kulturella, reg-

ionala/globala samt historiska faktorer.12  

 

 I Irregular Warfare and Tactical Changes: The Case of Somali Piracy undersöker Sörenson 

och Widen hur somaliska pirater, internationella marina militära förband och de civila han-

delsflottorna har förändrat sitt taktiska uppträdande i Adenviken samt längs den somaliska 

kusten.13 De beskriver inledningsvis hur man kan förstå taktik och taktikutveckling/-anpass-

ning genom de sex grundläggande förmågorna, ledning, verkan, rörlighet, skydd, underrät-

telse och uthållighet, för att sedan beskriva hur interaktionen mellan de tre parterna påverkar 

respektive parts taktiska agerande.14 Författarna kommer slutligen fram till att den största tak-

tiska förändringen skett hos de somaliska piraterna som gått från att attackera och råna fartyg 

till att kapa fartyg och ta besättningen i gisslan, de var också proaktiva i sin taktikanpassning 

medan marina enheter och handelsfartyg var reaktiva. De militära marina enheternas taktiska 

uppträdande har inte förändrats i lika stor utsträckning, dock har de ökat preventiva kontroller 

av misstänkt piratverksamhet och gjort en omtolkning av Rules of Engagement (ROE) vilket 

även lett till mindre insatser på land.15  

 

I artikeln Learning from piracy: future challenges of maritime security governance identifie-

rar Bueger att piratverksamheten i Adenviken och längst Somalias kust har minskat kraftigt 

sedan 2012 och härleder detta till framgångsrika internationella marina insatser, vidtagna sä-

kerhetsåtgärder inom den civila fruktindustrin samt minskat lokalt stöd för somaliska pirater. 

Bueger huvudtes är dock att dessa lösningar är kortsiktiga och om dragna erfarenheter av pi-

ratbekämpning inte tas tillvara på för att i närtid arbeta mot långsiktiga lösningar för marin sä-

kerhet vid Afrikas horn så kommer piratverksamheten med största sannolikhet åter att öka i 

området.16 För att styrka sin tes analyserar han tidigare forskning och identifierar han sex fak-

                                                
11 Oliveira, 2012, s.48 
12 Oliveira, 2012, s.56, 58-59 
13 Sörenson, Karl & Widen, Jerker, Irregular Warfare and Tactical Changes: The Case of Somali Piracy, Terrorism and Po-
litical Violence, 26, 2014: 399–418, DOI: 10.1080/09546553.2012.72568, s. 399-401. 
14 Sörenson & Widen, 2014, s.401 
15 Sörenson & Widen, 2014, s.416-417 
16 Bueger, 2015, s.33-34 
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torer, (1)geografisk läge, (2)svagt rättssystem och korruption, (3)maritim osäkerhet, (4)eko-

nomiskt utanförskap, (5)kulturell acceptans och färdigheter, (6)kriminella ”entreprenörer”, 

som han anser triggar piratverksamhet.17 De internationella insatserna i området och åtgärder 

vidtagna av handelsfartyg bidrar, enligt Bueger, till att öka den marina säkerheten genom att 

kostnaden och risken för piraterna ökar till den grad att det är svårt att motivera och planera 

en attack. De bidrar också till rättssystemet genom att döma pirater internationellt. Bueger 

menar att maritim säkerhet är en förutsättning för att kunna bygga vidare på långsiktiga lös-

ningar men i och med att piratattackerna minskar finns risken att det blir svårt att ekonomiskt 

motivera fortsatt internationellt militärt stöd och stora säkerhetskostnader för fraktföretagen. 

Försvinner det internationella stödet utan långsiktiga lösningar finns risken att piratverksam-

heten eskalerar snabbt med stora globala effekter som följd.18  

 

European Union anti-piracy initiatives in the Horn of Africa: linking land-based counter-pi-

racy with maritime security and regional development, Winn och Lewis hävdar i denna artikel 

att EU:s fokus på militära lösningar av piratproblemet i Adenviken är otillräcklig eftersom 

den inte hanterar de underliggande orsakerna till piratverksamheten och misstolkar den soma-

liska sociokulturella säkerhetsnormen och behovet av långsiktiga landbaserade metoder för att 

hantera problemet.19 Författarna presenterar en överblick över inbördeskriget och statsskiktet 

för att sedan analysera hur klanstrukturer påverkar säkerhet och stabilitet i det somaliska sam-

hället. De förklarar sedan uppkomsten av piratverksamhet som en produkt av dessa förhållan-

den och ställer dessa i kontext mot EU:s motåtgärder. Winn och Lewis kommer fram till att 

EU:s strategi bygger på både land- och marint baserade lösningar för att hantera säkerheten i 

regionen, men eftersom piratverksamheten har stor ekonomisk påverkan globalt så får denna 

betydande majoritet av uppmärksamheten. En generell slutsats de drar är att även om militär 

närvaro får piratattackerna att minska drastiskt så är sannolikheten stor att attackerna ökar om 

den militära närvaron dras tillbaka. 20 

 

I The Rise, The Fall, and the Eventual Return of Modern Piracy: Addressing an Age Old Pro-

blem with Modern Solutions anser Wilson att den hotande återkomsten och den snabba till-

växten av terrorism i Östafrika utgör ett kritiskt hot mot internationell säkerhet, eftersom nya 

                                                
17 Bueger, 2015, s.34-37 
18 Bueger, 2015, s.37-38 
19 Winn & Lewis, 2017, s.2113 
20 Winn & Lewis, 2017, s.2115 
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grupperingar kan anta denna lukrativa ”affärsmodell” som etablerats av somaliska pirater.21 

Wilson påvisar länken mellan terrorister och pirater och ger en översikt över amerikansk och 

internationell rättspraxis angående piratverksamhet och dess utmaningar. Han undersöker 

också hur olika internationella parter (IMB, UNCLOS, SUA-convention) definierar piratverk-

samhet och hur detta bidrar till svårigheten att åtala pirater internationellt. 22  Avslutningsvis 

så ger han ett förslag på hur man genom internationellt samarbete med USA i spetsen kan ta 

itu det hot som ISIS utgör i området och samtidigt inte bara stoppa befintlig piratverksamhet 

utan också hindra dess återkomst.23 

 

Dunigan beskriver i Characterizing and Exploring the Implications of Maritime Irregular 

Warfare hur tidigare forskning av irreguljär krigföring i huvudsak fokuserar på landbaserade 

konflikter, detta trots att det förekommit flertalet konflikter av denna karaktär som utspelar sig 

i en marin miljö. Därför har dagens uppfattning av irreguljär krigföring till stora delar uteslutit 

de speciella operationella och taktiska drag som karaktäriserar marin irreguljär krigföring.24 

Hon uttrycker i sitt arbete betydelsen med att vidareutveckla konceptet irreguljär krigföring 

och sätta denna i en marin kontext, men betonar att en marin version inte bör utesluta landba-

serade insatser då dessa kan komma att ha betydelse för händelseutvecklingen till sjöss.25 Du-

nigan förklarar den marina irreguljära krigföringen och dess beståndsdelar (Bla. Counterinsur-

gency, Counterterrorsism, Counterpiracy) genom att sätta denna i kontext i tre marina konflik-

ter av olika karaktär, där hon dessutom identifierar fördelar med en marint baserad operation 

då denna kan ha bättre mobilitet och lämna ett mindre avtryck på värdnationen.26 Dunigan be-

skriver marin irreguljär krigföring i en bred kontext och öppnar därmed upp för att göra dju-

pare analyser av dess beståndsdelar.  

 

Forskningsartiklarna framhäver generellt att sjöröveri i Adenviken är beroende av svaga stater 

och att utveckling av piraternas taktik gått från rån till kapningar och gisslantagningar och 

slutligen till att näst intill upphöra. Samtliga av författarna är överens om att detta grundar sig 

på internationella insatser som stärkt den marina säkerheten, men de framhäver också att detta 

inte är en långsiktig lösning på problemet. En stor del av de presenterade artiklarna berör 

                                                
21 Wilson, Jordan,The Rise, the Fall, and the Eventual Return of Modern Piracy: Addressing An Age Old Problem with Mod-
ern Solutions, 47 J. Mar. L. & Com. 2016: 297, s.302-303 
22 Wilson, 2016, s.314-316 
23 Wilson, 2016, s.327-340 
24 Dunigan, Molly, Characterizing and Exploring the Implications of Maritime Irregular Warfare [Elektronisk resurs, 
https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1127navy.5], RAND Corporation, 2012, s. xi 
25 Duniqan, 2012, s. xv, xvi 
26 Duniqan, 2012, s. xiv, xvi 
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också sociala strukturer av piratverksamhet och dess uppkomst samt vikten av att ta dessa i 

hänsyn för att uppnå en långsiktig lösning på den marina säkerheten i området. Det identifie-

ras också en grund och ett behov av att vidareutveckla marin irreguljär krigföring och dess be-

ståndsdelar. Min uppfattning av tidigare redovisade artiklar är att det krävs mer forskning av 

autonoma marina fredsinsatser som hanterar privat våld och hur dessa kan anpassas för att ge 

långsiktiga lösningar för att hantera piratverksamhet och marina terrorhot. Det är av vikt att 

dessa anpassningar tar underliggande orsaker av piratverksamhet i beaktande, som exempel-

vis Buegers teori om de sex faktorerna som triggar piratverksamhet, och inte bara hanterar di-

rekta säkerhetsfrågor i den marina kontexten eftersom piraterna både startar och avslutar sin 

verksamhet i land. Möjligheten finns också att pröva existerande teorier inom irreguljär krig-

föring i en marin kontext. 

 

Detta lämnar ett tomrum i tidigare forskning där man kan ställa sig frågan hur man kan ut-

veckla taktiken för att effektivare omhänderta underliggande orsaker till sjöröveri?  Har åtgär-

der mot sjöröveri i Adenviken, genomförda av det internationella samfundet, de facto bidragit 

till en långsiktig lösning? Kan man förklara effekter av genomförda åtgärder med hjälp av te-

orier om upprorsbekämpning? Frågorna i sig är breda och behöver avgränsas för att rymmas 

inom ramen för ett självständigt arbete på C-nivå. Det skulle vara möjligt att bygga vidare på 

Sörensons och Widens forskning kring taktikutveckling i Adenviken och undersöka om Bue-

gers teori, om de sex faktorerna som triggar piratverksamhet, går att implementera i mer håll-

bara taktiska löningar. Metodtriangulering är givetvis att eftersträva men initialt är det rimligt 

att genomföra kvalitativa studier av existerande teorier för att skapa en egen teori att applicera 

på fallet med piratverksamhet i Adenviken. Frågan känns relevant för yrkespraktiken då den 

skulle kunna ge en mer nyanserad syn på hanteringen av privat våld i en maritim miljö och på 

så sätt bidra till att utveckla framtida insatser inom ramen för marin irreguljär krigföring.  

1.3 Syfte 

Det går tydligt att urskilja ur tidigare forskning att piratincidenterna fortsätter att minska och 

detta har i tidigare arbeten härletts till klassiska marinteorier om sjökontroll och skydd av sjö-

fart. Dock har dessa till större delen fokuserat på olika medel och metoder för att motverka 

och möta sjöröveri på havet och inte prövat vilken inverkan insatser i land har haft på sjörö-

veriets nedgång. 
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Syftet med arbetet är att utveckla och pröva Buegers teori om de sex faktorerna som triggar 

sjöröveri för att sedan undersöka om åtgärder mot sjöröveri som vidtagits av det internation-

ella samfundet faktiskt bidrar till en långsiktig lösning eller är mer av temporär karaktär. Ar-

betet syftar även till att bidra i utvecklingen av metoder för piratbekämpning och därigenom 

marin irreguljär krigföring samt utveckla debatten kring effekten av insatserna kring Afrikas 

horn.    

1.4 Frågeställning 

Kan insatser mot sjöröveri i Somalia och Adenviken, genomförda av det internationella sam-

fundet, anses bidra till en långsiktig lösning i enlighet med Buegers sex faktorer som triggar 

sjöröveri? 

1.5 Avgränsningar 

• Arbetet avgränsas till att undersöka hur det internationella samfundet har hanterat sjö-

röveri kring Adenviken och området kring Somalias kust. 

• Tidsperioden som undersöks är från 2008 till 2014. Anledningen till detta är att hu-

vuddelen av de militära operationerna mot sjöröveri påbörjades i slutet av 2008.  

• Arbetet utgår från att Somalia är en svag stat som är i behov av hjälp för att lösa pro-

blemet med sjöröveri och undersökningen kommer därför att genomföras ur en stöd-

jande parts synvinkel. 

• Detta arbete utgår från att åtgärder som motverkar Buegers sex faktorer som triggar 

sjöröveri kan anses bidra till en långsiktig lösning av somaliskt sjöröveri. 

1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet beskrivs först arbetets problemformulering, därefter redogörs för tidi-

gare forskning inom uppsatsens ämne. Kapitlet avslutas med syfte, frågeställning och av-

gränsningar. I metodkapitlet presenteras den metod som kommer att nyttjas för att besvara ar-

betets forskningsfråga. Vidare presenteras den metod som nyttjats för att samla in data samt 

tankar om källkritik gällande det insamlade materialet. Därefter beskrivs undersökningens ve-

tenskapliga kvalitet och forskningsetik. Under teorikapitlet förklaras inledningsvis Buegers 

sex faktorer som triggar sjöröveri och möjliga motåtgärder för att omhänderta dessa identifie-

ras. Därefter kopplas sjöröveri mot uppror och terrorism för att pröva lämpligheten i att närma 

sig sjöröveri med metoder för upprorsbekämpning. Slutligen redogörs för två teorier om upp-

rorsbekämpning och dess koppling mot Buegers sex triggande faktorer diskuteras. Baserat på 
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teoridiskussionen skapas sedan en anpassad Clear-Hold-Build operation som kommer att nytt-

jas i analysen. Under analyskapitlet presenteras inledningsvis en kort inramning av fallet So-

malia därefter presenteras den genomförda analysen och dess resultat. I det avslutande ka-

pitlet diskuteras analysens resultat och det genomförs en återkoppling mot arbetets syfte. Se-

dan besvaras undersökningens forskningsfråga och arbetet avslutas med diskussion kring va-

let av metod och teori, vidare forskning samt relevans för yrkesutövningen. 

1.7 Centrala begrepp  

Sjöröveri I detta arbete definieras sjöröveri som bordning eller försök till bordning 

av ett fartyg med avsikten att stjäla egendom eller att begå ett brott med 

avsikten eller förmågan att genomföra det med våld. Denna definition 

skiljer inte på om brottet begås på nationellt eller internationellt vatten.27 

 

Pirat Individ som deltar alternativt har deltagit i sjöröveri 

 

Insurgenter/ 

upprorsma-

kare. 

Båda begreppen syftar till individer som aktivt deltar i ett uppror. 

 

 

Insurgency/ 

Uppror 

Insurgency kommer vidare i arbetet att översättas till uppror. Ett uppror 

är en organiserad och utdragen militär-politisk kamp utformad för att 

minska kontrollen och legitimiteten av en stats etablerade statsstyrelse, 

en oppositionsmakt eller annan politisk auktoritet i syfte att stärka den 

egna makten. 28 

 

Counterinsur-

gency (COIN)/ 

Upprorsbe-

kämpning 

Counterinsurgency (COIN) kommer vidare i arbetet at översättas till 

upprorsbekämpning och definieras som de militära, paramilitära, ekono-

miska, psykologiska och civila åtgärder som vidas av en stat för att be-

kämpa ett uppror. Slutmålet med upprorsbekämpningsoperationer är en 

legitim värdnations regering som effektivt och självständigt styr den 

egna staten.29 

 

                                                
27 Daxecker, Ursula & Prins, Brandon, Insurgents of the Sea: Institutional and Economic Opportunities for Maritime Piracy, 
Journal of Conflict Resolution 2012, 57(6), 940-965, DOI: 10.1177/0022002712453709, s.946 
28 Kilcullen, David, Counter-insurgency Redux, Survival, 48:4, 2006: 111-130, DOI: 10.1080/00396330601062790, s.1 
29 Field Manual FM 3-24.2, Tactics in counterinsurgency: the official U.S. Army/Marine Corps field manual, Books Express 
Publishing, Saffron Walden, 2009, s.3 
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

För att besvara forskningsfrågan så genomförs arbetet som en förklarande studie30 och under-

sökningen består av en fallstudie som nyttjar både teorikonsumerande och teoriutvecklande 

strategier för att besvara frågeställningen. Arbetet är teorikonsumerande i den avsikt att det 

placerar fallet med somaliska pirater i centrum och nyttjar flertalet teorier för att förstå och 

förklara utfallet av åtgärder som vidtagits mot sjöröveri.31  Det är också teoriutvecklande i den 

avsikt att det understryker ett behov av en teori som kan förklara det givna fallet för att sedan 

som komplement till Buegers teori, om vad som triggar sjöröveri, föreslå förklaringsfaktorer 

som utgår från teorier om upprorsbekämpning.32 

 

För att närma sig arbetes sekundära syfte i att utveckla metoder för piratbekämpning är målet 

att genom Buegers teori och teorier om upprorsbekämpning utveckla en allmän modell för pi-

ratbekämpning som inte enbart fokuserar på fallet Somalia. Det hade varit önskvärt att öka 

generaliserbarheten av den operationaliserade modellen genom att pröva den mot fler fall men 

detta har valts bort då arbetet fokuserar på just fallet Somalia. Vid teorikonsumerande under-

sökningar är det inte heller lika viktigt i vilken utsträckning resultatet är giltiga i andra sam-

manhang eftersom det centrala är att pröva huruvida en given faktor ger en tillfredställande 

förklaring av just det givna fallet.33 Arbetets karaktär medför också att operationaliseringen 

kommer att ske löpande genom teorikapitlet för att slutligen under kapitlets sista del knyta 

samman teorierna till en analysmodell. Detta genomförs för att underrätta för läsaren och ge 

arbetet en mer naturlig ordningsföljd. 

2.3 Metod för datainsamling 

Den insamlade data som nyttjas i undersökningen utgörs av fakta från skriftliga källor som 

böcker, artiklar, hemsidor och forskningsrapporter. Metoden är således en kvalitativ dataana-

lys med en ansats av att analysera meningsinnehåll.34 Denna metod lämpade sig bäst för arbe-

tet då datainsamling via observation inte är möjligt då perioden som analyseras rör passerade 

                                                
30 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s.38-39 
31 Esaiasson m.fl, 2017, s.89-90 
32 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, Cambridge, 
Mass., 2005, s.75.; Esaiasson m.fl, 2017 s.112-113 
33Esaiasson m.fl, 2017, s.89-90 
34 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 2003 
s.105–106, 109 
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årtal och berörd destination är belägen i en annan världsdel. Intervju som kompletterande da-

tainsamling övervägdes men valdes bort på grund av komplexiteten att få kontakt med öns-

kade respondenter. 

2.4 Källkritik 

För att kunna bedöma trovärdigheten av det insamlade materialet nyttjades de fyra kriterierna 

för källkritik; Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens.35 Materialet till arbetets empi-

riska analys är främst hämtat från forskningsartiklar och officiella internetbaserade hemsidor 

som representerar organisationer som exempelvis EU, NATO, IMO. Dessa hemsidor och ar-

tiklar anses vara andrahandskällor och har i så stor utsträckning som möjligt kontrollerats mot 

andra oberoende källor för att på så sätt kunna anses som pålitliga utifrån kriteriet om äkt-

het.36 Författarna av det insamlade materialet har i de flesta fall tagit hänsyn till den osäkra 

miljö som de bygger sina berättelser på men för att ytterligare minska eventuell tendens har 

artiklarna och hemsidorna korslästs och analyserats för att få så precis information som möj-

ligt.37 Fallet utspelar sig från 2008 fram till dagens datum och materialet som nyttjas är ned-

tecknat då de enskilda händelserna ägt rum samt att gör att det uppfyller kriterierna för samti-

dighet.38 Referenslitteraturen till de teorier som nyttjats i arbetet är i första hand baserad på 

teoretikernas egna verk och kan därför anses vara en tillförlitlig förstahandskälla. 

2.5 Vetenskaplig kvalitet 

För att uppnå en så hög grad av validitet som möjligt eftersträvades att få en bra överenstäm-

melse mellan undersökningens olika teoretiska definitioner och de operationella indikatorerna 

i form av genomförda åtgärder.39 Genom att motivera och tydliggöra beslut och dragna slut-

satser ökar arbetets noggrannhet och på så sätt också ökar också dess reliabilitet. Målet är att 

arbetet i sin helhet är så pass tydligt att det kan reproduceras.40 

2.6 Forskningsetik  

Eftersom arbetet utgörs av empiriska studier och inte rör människor direkt har inte några oe-

tiska konsekvenser identifierats. Det genomförs också med hänsyn till god forskningssed ge-

nom att tydligt skilja på källmaterial och egna tankar och slutsatser.41 

                                                
35 Esaiasson m.fl, 2017,  s.288 
36 Esaiasson m.fl, 2017, s.291-292 
37 Esaiasson m.fl, 2017, s.294-295 
38 Esaiasson m.fl, 2017, s.294 
39 Esaiasson m.fl, 2017, s.57 
40 Esaiasson m.fl, 2017, s.64 
41 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., Studentlitte-
ratur, Lund, 2012, s.108 
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3. Teori 
Då det inte har identifierats några teorier eller metoder om hur man bör gå tillväga för att 

uppnå en långvarig lösning på sjöröveri så kan detta arbete potentiellt bidra med en helt ny 

syn på piratbekämpning. Det finns däremot forskare som identifierat problemet och kommit 

fram till faktorer som antingen triggar fenomenet eller står i vägen för en hållbar lösning och 

flertalet av dem är överens om att lösningen finns på land. Exempelvis beskriver Sarah Percy 

fem hinder som står i vägen för en hållbar lösning på det somaliska sjöröveriet. Percys teori 

passar i sammanhanget men är framtagen just ur fallet Somalia och därför faller valet på Bue-

gers teori som kan anses mer generell och passar bättre för att sammanfogas med generella 

teorier om upprorsbekämpning.42 Valen av teoretiker bygger på att Galula är grundare till en 

av de mer klassiska teorierna om upprorsbekämpning och Kilcullen ger ett kompletterande 

och mer modernt synsätt på upprorsbekämpning. 

3.1 Christian Buegers sex faktorer som triggar sjöröveri 

Christian Bueger är professor i internationella relationer vid statsvetenskapliga institutionen 

på Köpenhamns universitet. Hans senaste forskning har till stor del berört maritim säkerhet 

och då i synnerhet sjöröveri.43 Bueger identifierar, enligt forskningsöversikten, sex faktorer 

som triggar sjöröveri. Kan dessa faktorer omhändertas genom ett antal långsiktiga åtgärder 

tillsammans med insatser mot pågående verksamhet så skulle lösningen på sjöröveriet kunna 

anses som långsiktig. Nedan presenteras de sex triggande faktorerna tillsammans med möjliga 

motåtgärder som potentiellt skulle kunna omhänderta och motverka de triggande faktorerna. 

Dessa motåtgärder har identifierats med syftet att nyttjas under arbetes operationalisering. 

 

Geografiskt läge 

Det geografiska läget refererar i första hand till den uppenbara faktorn att en geografisk plats i 

nära anslutning till vatten är en förutsättning för att sjöröveri skall uppstå. Närhet till större 

marina transportvägar och hamnar gör dessutom sjöröveri extra lukrativt vilket också ökar 

sannolikheten för att fenomenet i sig skall uppstå. Geografiskt läge refererar också till vilka 

möjligheter det finns för pirater att hålla sin verksamhet dold, som exempelvis kustremsor el-

ler öar som är svårtillgängliga eller svåra för myndigheterna att kontrollera. Dessa gömställen 

är nödvändiga för att kunna förbereda piratoperationer men de är också beroende av en viss 

infrastruktur så som vägar och närbelägna byar för att kunna säkerställa den logistik som 

                                                
42 Percy, Sarah & Shortland, Anja, Contemporary Maritime Piracy: Five Obstacles to Ending Somali Piracy, Glob Policy, 4: 
65-72, 2013, DOI:10.1111/1758-5899.12043. s.68-70 
43 Bueger, Christian, CV, 2019, http://bueger.info/cv/, Hämtat 2019-04-12. 
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krävs för en operation. En svag stat som inte har kontroll över sina hamnar möjliggör även att 

piraterna kan utgå ifrån en hamn, vilket är en fördel om större fartyg nyttjas.44 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Motverka möjligheten till att hålla piratverksamhet dold, ex underrättelser, helikopter, 

drönare. 

• Stödja myndigheter med patrullering av kustremsor, öar och byar. 

• Kontrollera hamnar. 

 

Bristande brottsbekämpning 

Ju lägre risken är att gripas och straffas för sjöröveri, desto högre är sannolikheten för att sjö-

röveri uppstår. Denna faktor beror av effektiviteten på samtliga nivåer av brottsbekämpning 

och sträcker sig från kustbevakning och marin militär kapacitet som hanterar bevakning av 

kust och territorialvatten till polis, militär och underrättelseverksamhet som hanterar brott på 

land. Viktigt är också att den rättsliga sektorn är funktionell för att effektivt kunna åtala och 

döma misstänkta pirater. Ytterligare ett fenomen som kan öka sannolikheten för att sjöröveri 

skall uppstå är korruption inom statsväsendet och dess myndigheter vilket kan ger pirater 

möjligheten att samarbeta med myndigheter så som polis och militär. Även mellanstatliga 

samarbetens effektivitet i marina säkerhetsfrågor måste tas i beaktande. Då pirater ofta verkar 

över maritima gränser i form av nationers olika territorialvatten och internationellt vatten 

krävs samarbete mellan stater för att effektivt kunna hantera sjöröveri.45    

 

Möjliga motåtgärder: 

• Understöd och utveckla värdnationens säkerhetsstyrkor och domstolar. 

• Skapa mellanstatliga samarbeten för att gripa och döma pirater. 

• Motverka korruption. 

 

Maritim osäkerhet 

Denna faktor är nära relaterad till bristande brottsbekämpning och visar att en osäker marin 

miljö där det föregår andra illegala aktiviteter så som trafficking, smuggling eller illegalt 

                                                
44 Bueger, 2015, s.34 
45 Bueger, 2015, s.34–35 
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fiske, tenderar att trigga sjöröveri. Detta är inte bara relaterat till hur effektivt ett land överva-

kar sitt territorialvatten utan mer till vilken grad våld och illegala handlingar anses vara nor-

men i området. Om detta dessutom bidrar till att det kan anses normalt att bära vapen för 

egenskydd bidrar det ytterligare till sannolikheten för att sjöröveri skall uppstå.46 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Motverka illegal verksamhet. 

• Begränsa vapenbärande. 

 

Ekonomiskt utanförskap 

Sjöröveri har ofta beskrivits som en affärsmodell och ses som en aktivitet som är primärt eko-

nomiskt motiverad, men även om det skulle finns möjlighet till ekonomisk vinning har inte en 

direkt länk mellan fattigdom och sjöröveri kunnat identifierats. Det är ofta inte fattigdom i sig 

som får människor att vända sig till sjöröveri utan snarare ett slags ekonomiskt utanförskap. 

Med det menas att samhällen där sjöröveri uppstår ofta har blivit ekonomiskt marginaliserade 

av ekonomisk utveckling, globaliseringsprocesser eller ett utanförskap vad gäller ekonomiska 

möjligheter.47 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Utveckla lokala ekonomiska möjligheter. 

 

Kulturell acceptans och färdigheter 

Sjöröveri har också en markant kulturell dimension. För att sjöröveri skall kunna uppstå be-

hövs en slags legitimitet i verksamheten. För att kunna rekrytera personal och få nödvändigt 

stöd från lokala samhällen i form av uppehälle, mat och förnödenheter behövs en allmän upp-

fattning om att sjöröveri är en legitim verksamhet. En annan del av den kulturella dimens-

ionen är tillgängligheten, inom befolkningen, av färdigheter som är väsentliga för sjöröveri. 

Exempelvis navigeringskunskaper, generell sjövana, vapenhantering och förhandlingskun-

skaper.48 

 

 

                                                
46 Bueger, 2015, s.35 
47 Bueger, 2015, s.35 
48 Bueger, 2015, s.36 
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Möjliga motåtgärder: 

• Begränsa stödet för sjöröveri hos lokalbefolkningen. 

 

Initiativtagare 

Sjöröveri, som så många andra illegala och legala verksamheter, kommer alltid vara beroende 

av individuella aktörer som planerar, förbereder och investerar i verksamheten. För att dessu-

tom starta en verksamhet så behövs det minst en initiativtagare som utvecklar en form av af-

färsplan. Sjöröveri som fenomen må triggas av de olika faktorerna som nämnts ovan, men det 

är i slutändan beroende av kriminella entreprenörer som utefter givna förutsättningar har för 

avsikt att starta upp eller delta i sjöröveri.49 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Insatser mot piratledare. 

• Insatser mot pirater. 

 

Utan inbördes ordning redovisas nedan de sammanställda övergripliga motåtgärderna för upp-

komsten av sjöröveri och som samtidigt begränsar pågående verksamhet. För att omhänderta 

dessa i operationaliseringen så kommer det att sökas stöd för mer konkreta åtgärder i teorier 

om COIN. 

• Motverka möjligheten till att hålla piratverksamhet dold.  

• Stödja myndigheter med patrullering av kustremsor, öar och byar samt kontroll av 

hamnar. 

• Understöd och utveckla värdnationens säkerhetsstyrkor och domstolar. 

• Skapa mellanstatliga samarbeten för att gripa och döma pirater. 

• Motverka korruption. 

• Motverka illegal verksamhet. 

• Begränsa vapenbärande.  

• Utveckla lokala ekonomiska möjligheter.  

• Begränsa stödet för sjöröveri i hos lokalbefolkningen.  

• Genomför insatser mot sjöröveri och enskilda piratledare.   

                                                
49 Bueger, 2015, s.36 
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3.1.1 Sjöröveri, upprorsbekämpning och terrorism. 

Sjöröveri förknippas normalt inte med uppror och konsekvensen av detta är att det inte finns 

några accepterade teorier som länkar fenomenen med varandra, detta behöver nödvändigtvis 

inte betyda att det inte finns några kopplingar däremellan.50 R. J. Bunker menar att det fall 

som har mest potential att påvisa en koppling är de somaliska piraterna som verkar längs So-

malias kust samt vidare ut i Adenviken och Indiska oceanen. Dock anser Bunker inte att pira-

terna själva bör räknas som insurgenter då deras avsikter ofta inte är politiska utan mer av kri-

minell natur med ekonomisk vinning i fokus, vilket kan ha lett till att internationella militära 

insatser nyttjar metoder för att bekämpa kriminalitet och inte uppror när de hanterar sjörö-

veri.51 Han utesluter dock inte att piratorganisationerna kan ha både ekonomiska, militära och 

politiska kopplingar till somaliska rebellgrupper (insurgenter)52. Bunker beskriver också hur 

man kan se på sjöröveriet i Somalia ur ett micro-nivåperspektiv. En lokal klanledare med lo-

kalt politiskt inflytande som, direkt eller indirekt, deltar i sjöröveri skulle kunna räknas som 

en postmodern insurgent framförallt om denne skapar ett lokalt kriminellt baserat styrel-

seskick som bygger sin ekonomi på handel med stöldgods och lösensummor från kapade far-

tyg.53 

 

D. R. Burgess beskriver i The world for ransom: piracy is terrorism, terrorism is piracy hur 

den somaliska piraten Abduwali Abdukhair Muse 2009 åtalas för traditionellt sjöröveri, marin 

terrorism och direkt terrorism. Muse hade tillsammans med flera andra kapat det amerikanska 

fartyget Maersk Alabama utanför Somalias kust för att sedan kidnappa kaptenen och slutligen 

gripas av amerikansk militär.54 Burgess menar att anledningen till att Muse inte bara åtalas för 

traditionellt sjöröveri är att metoderna som nyttjades kan liknas vid terrorverksamhet. Han 

menar att pirater och terrorister i många aspekter delar samma visioner och metoder av 

våldsanvändning för privata ändamål även om avsikten med handlingen inte är den samma. 

Om två olika utom statliga grupperingar, där den ena är en terroristcell med privat politisk 

agenda och den andra är en piratgrupp med ekonomisk agenda, utför samma kriminella hand-

ling på internationellt vatten (ex. kapning, mord, rån) så begås de facto samma brott.55 

 

                                                
50 Bunker, Robert J, Changing forms of insurgency, Pirates, narco gangs and failed states, The Routledge handbook of insur-
gency and counterinsurgency, Routledge, London, 2012, s. 47 
51 Bunker, 2012, s.48 
52 Bunker, 2012, s.47 
53 Bunker, 2012, s.48 
54 Burgess, 2010 s.175-176 
55 Burgess, 2010, s.167,169 
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Även om det går att identifiera likheter mellan pirater, insurgenter och terrorister så bör man 

inte helt likställa sjöröveri med någon av de andra två kategorierna, framförallt på grund av 

den skiljande avsikten med handlingen. Dock finns det mer dokumenterad erfarenhet och 

forskning kring mål och metoder för upprorsbekämpning och terrorbekämpning än vad det 

finns om piratbekämpning. Därför skulle det kunna lämpa sig att pröva om det finns gemen-

samma nämnare inom fenomenen för att på så sätt identifiera om det finns metoder inom upp-

rorsbekämpning och terrorbekämpning som lämpar sig för piratbekämpning. 

 

D. Kilcullen anser att det finns flera likheter mellan terrorister och insurgenter men att meto-

derna för att bekämpa dessa skiljer sig åt markant. Han tycker att det finns mycket att vinna 

inom terrorbekämpning om detta skulle ses som en beståndsdel av upprorsbekämpning och 

därav få en annan räckvidd av metoder och strategier i kriget mot terrorism.56 Då Kilcullen 

anser att det skulle gå att närma sig både terrorism och uppror med upprorsbekämpning så kan 

det vara möjligt att närma sig sjöröveri med metoder för upprorsbekämpning som omhänder-

tar likheter med både uppror och terrorism. 

3.1.2 Upprorsbekämpning enligt David Galula 

David Galula tjänstgjorde i den franska armen i Nordafrika och i frigörelsen av Italien och 

Frankrike under andra världskriget. Han tjänstgjorde senare även i mer irreguljära krig i Alge-

riet, Kina, Indokina och Grekland och baserat på dessa erfarenheter gav han 1964 ut boken 

Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Där beskriver han bland annat att en fram-

gångsfaktor i reguljärt krig är att koncentrera vapenverkan mot rätt mål i rätt tid för att be-

segra en motståndare medan nyckeln för att lyckas i upprorsbekämpning handlar om att ut-

vinna så mycket underrättelse från lokalbefolkningen som möjligt för att på så sätt identifiera 

och bekämpa en motståndare.57 

 

Ur sin teori om att framgång ligger hos befolkningen identifierar Galula fyra grundläggande 

lagar och principer för upprorsbekämpning.58 

• Stödet från lokalbefolkningen är lika viktigt för upprorsbekämparen som för upproret. 

• Stödet utvinns genom den aktiva minoriteten av lokalbefolkningen. 

• Stödet från befolkningen är villkorligt. 

                                                
56 Kilcullen, David, Counterinsurgency, Hurst, London, 2010 s.188-190. 
57 Galula, David, Counterinsurgency warfare: theory and practice, Praeger Security International, Westport, CT, 2006[1964] 
s. vii. 
58 Galula, 2006, s.52-55 
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• Intensiv ansträngning och stora resurser är en nödvändighet för upprorsbekämpning. 

 

Galula bryter sedan ner dessa fyra punkter till en generell strategi för COIN-operationer.59  

1. Kraftsamla väpnade styrkor för att nedkämpa eller fördriva huvuddelen av insurgen-

terna. 

2. Avdela och gruppera statiska enheter i anslutning till byar och städer för att förhindra 

att insurgenter beblandar sig med lokalbefolkningen. 

3. Etablera kontakt med lokalbefolkningen och begränsa deras kontakt med insurgenter. 

4. Upplös insurgenterna politiska organisation.  

5. Genomför lokala val för att återbygga lokala myndigheter. 

6. Testa myndighetspersonerna genom att dela ut en variation av uppgifter. Byt ut svaga 

och inkompetenta individer och ge sedan fullt stöd till de aktiva ledarna. Utbilda per-

sonal inom säkerhetssektorn. 

7. Utbilda ledarna i nationellt politiskt styre. 

8. Vinn över eller kuva de kvarvarade insurgenterna. 

 

Denna strategi är designad för att hantera de värsta och våldsammaste fallen av uppror vilket 

gör att vissa steg går att bortse från beroende av konfliktens natur. Dock bör inte ordningsfölj-

den av dessa ändras då åtgärderna i normalfallet är beroende av varandra.60 

3.1.3 Upprorsbekämpning enligt David J. Kilcullen 

David Kilcullen tjänstgjorde under 21 år som officer i den australiensiska försvarsmakten där 

han bland annat deltagit i COIN-operationer i Indonesien och Östtimor. Han har även varit 

COIN-rådgivare åt General Petraeus i Irak och General McChrystal i Afghanistan och varit 

med och bidragit till den amerikanska COIN doktrinen FM 3–24.2.61 Kilcullen anser att det 

inte finns något givet sätt att hantera uppror då alla är av olika karaktär. Men för att förstå ka-

raktären och hitta en lösning så bör man ta hänsyn till tre faktorer, upprorets natur, statens 

natur och miljön (framförallt människorna) där konflikten utspelar sig. Han belyser också 

vikten av att nyttja patrullering med små och lätta enheter för att kunna täcka stora områden i 

syfte att avskräcka motståndaren och kartlägga dennes rörelser.62 Först när man förstått sig på 

                                                
59 Galula, 2006, s.55-56 
60 Galula, 2006, s.56 
61 Kilcullen, 2010 s.23-25 ; Kilcullen, David, Twenty-Eight Articles, Marine Corps Gazette, 2007, Vol.91(10), pp.53-60. s. 56 
62 Kilcullen, 2010, s.39 
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konflikten kan man utveckla specifika metoder skräddarsydda för att kväva upproret och sam-

tidigt stärka staten och samhället.63  

 

Kilcullen menar också att många av de klassiska teorierna om upprorsbekämpning fortfarande 

idag är relevanta men att dagens uppror på många sätt skiljer sig från de som klassikerna ba-

serats på. Flertalet av dagens uppror uppstår i kölvattnet av svaga eller fallerade stater och är 

inte fokuserade på att avsätta en fungerande statsmakt. De är mer inriktade på att tävla om 

makt i ett statslöst eller svagt samhälle eller bara utnyttja tillfället för egen vinning.64 Rent po-

litiskt kan upprorsbekämparna idag representera revolutionär förändring medan upproret käm-

par för att bevara ett område utan centralt styre eller för att kasta ut en ockupant. Andra fak-

torer som särskiljer dagens uppror är den dimension som internet skapar i dagens samhälle el-

ler att dagens insurgenter inte är lika ekonomiskt beroende av befolkningen då de ofta finansi-

erar sin verksamhet med andra medel. Vilket kan ha lett till att befolkningen istället är ekono-

miskt beroende av insurgenterna.65 

Som komplement till mer klassiska teorier sammanställer Kilcullen sju stycken nya upprors-

bekämpnings paradigmen.66 

• Bäst förutsättningar för framgång har den sida som skapar sig globalt, regionalt och 

lokalt stöd och hindrar dess motståndare att göra det samma. 

• Upprorsbekämparens operationsområde kan behöva inkludera samtliga grannländer 

och dess intresseområde kan behöva vara globalt. 

• Upprorsbekämparen måste hantera ett komplext ’konfliktekosystem’ istället för att 

bara besegra en specifik grupp av insurgenter. 

• Upprorsbekämparen kan vinna mer i att samarbeta med maktelement inom en stat 

istället för att styra dessa. 

• Uppror kan vara 100% politiska eftersom medial spridning kan framhäva minsta 

stridshandling som ett politiskt drag. 

• En seger är inte alltid långvarig, rättssäkra fängelsestraff är nödvändiga för att hindra 

besegrade uppror från att formas till terroristgrupper. 

• Hemlig information kan en spela mindre roll än medvetna val baserade på svårtill-

gänglig information.

                                                
63 Kilcullen 2010, s.2-3 
64 Kilcullen 2006 s.111-112 
65 Kilcullen 2006 s.113, 117, 119 
66 Kilcullen 2006 s.121-123 
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3.2 Teoridiskussion  

Sammanfattningsvis så finns det flera likheter mellan de åtgärder som möjligen kan omhän-

derta Buegers sex triggande faktorer och de framgångsfaktorer och åtgärder som identifierats 

av Kilcullen och Galula. Både upprorsbekämpning och piratbekämpning kräver att man i ett 

inledande skede är offensiv och nedkämpar, griper eller fördriver pirater och insurgenter. 

Nästkommande fokus bör ligga på att vinna befolkningens förtroende, patrullering, mellan-

statliga samarbeten samt att stödja värdnationen med att bygga upp ett politiskt styre, säkerhet 

och förmåga att döma förbrytare. Slutligen bör fokus ligga på att skapa ekonomiska möjlig-

heter för lokalbefolkningen samt bygga upp samhällsfunktioner. Baserat på likheterna mellan 

teorier om upprorsbekämpning och åtgärder för att omhänderta de triggande faktorerna så an-

ses en, för omständigheten anpassad, upprorsbekämpnings operation vara lämplig för piratbe-

kämpning. Tidigare identifierades också att metoderna för upprorsbekämpning var lämpliga 

för att bekämpa pirater baserat på dess likheter med terrorister och insurgenter. Detta tillsam-

mans styrker ytterligare antagandet att upprorsbekämpningsmetoder är applicerbara i sam-

manhanget. 

3.3 Operationalisering 

I arbetets analysmodell kommer Clear-Hold-Build operationer ur FM 3–24.2 att nyttjas som 

grund då denna operationstyp är kompatibel med både Galulas och Kilcullens teorier och till 

viss del bygger på deras verk. Modellen kan också anses vara lämplig för att innesluta de 

identifierade åtgärderna som omhändertar Buegers sex triggande faktorer.  

3.3.1 Clear-Hold-Build 

En Clear-Hold-Build operation kombinerar offensiva (hitta och eliminera insurgenten), defen-

siva (skydda lokalbefolkningen) och stabilitetsbyggande (bygg infrastruktur, stärk lokalt styre 

och upprätthåll lagen) element. Operationen är indelad i tre skeden där Clear syftar till att fri-

göra ett område från insurgenter, Hold syftar till att vinna förtroende hos lokalbefolkning och 

skapa en stabil miljö. Den slutliga, Build, syftar till att bygga upp samhället och få bukt med 

de underliggande orsakerna till upproret. Samtliga åtgärder i respektive skede kan fortgå pa-

rallellt med ett annat skede, dock bör detta ske i mindre utsträckning än åtgärder som syftar 

till skedets huvudsyfte. Exempelvis kan offensiva riktade operationer ske mot pirater under 

Build skedet men huvuddelen av åtgärderna bör syfta till skedets huvudsyfte.67  

                                                
67 Field Manual FM 3-24.2, kap.3, s.17-18. 
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3.3.2 Analysmodell 

Modellen grundar sig i Clear-Hold-Build operationer och har sedan tillförts åtgärdsförslag 

från Galula som anpassats efter Kilcullens tankar om modern upprorsbekämpning. Utform-

ningen på dessa åtgärdsförslag har även anpassats så att de omhändertar de åtgärdsförslag 

som identifierades i Buegers sex faktorer som triggar sjöröveri. Detta har mynnat ut i en mo-

dell för Clear-Hold-Build operationer i piratbekämpning vars syfte är att uppnå en långsiktig 

lösning och som, även om den inte är prövad, kan anses som generell då den är utformad efter 

generella metoder för upprorsbekämpning samt generella faktorer som triggar sjöröveri. Mo-

dellen, likt originalet, beskriver hur en utomstående upprorsbekämpare tillsammans med en 

svag värdnation bekämpar sjöröveri. Modellen kommer sedan att nyttjas för att analysera 

vilka åtgärder som det internationella samfundet vidtagit för att bekämpa sjöröveri i Somalia 

alternativt åtgärder som passar in i modellen och därav indirekt kan bidra till nedgången av 

sjöröveri. 
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Utvecklad modell:  

Analysmodell 
 Åtgärder vidtagna, av det Internationella samfundet, mot sjöröveri i staten Somalia alternativt mot 

somaliska pirater på internationellt vatten 2008–2014. 
 
Fas Åtgärd Genomfört, delvis 

genomfört, ej ge-
nomfört. 

Clear  

Det inledande skedet av oper-

ationen är offensiv och mot-

ståndarfokuserad, målet är att 

i så stor utsträckning som möj-

ligt frigöra ett eller flera om-

råden från insurgenter med så 

lite öppet våld som möjligt. 

 

Genomför riktade räder mot piratledare och 

piratbaser i syfte att gripa pirater och förstöra 

eller beslagta materiel kopplat till verksam-

heten. 

 

Genomför patrullering av kustområde, terri-

torialvatten och öppet hav i syfte att gripa pi-

rater, störa piratverksamhet, säkra lokal verk-

samhet som samla underrättelser. 

 

Genomför samverkan med lokalbefolkningen 

för att insamla underrättelse och begränsa de-

ras kontakt med pirater. 
 

Träna och understöd värdnationens polis, 

kustbevakning, militära och paramilitära styr-

kor. 
 

Identifiera nyckelpersoner i regeringen och 

bland lokala ledare som kan understödja åter-

uppbyggnad av lokalt styre och identifiera 

underliggande problem bland befolkningen. 

 

Hold  

När ett område är säkrat och 

fritt från pirater så bör fokus 

riktas mot att hindra pirater-

nas återkomst, bygga förtro-

ende hos lokalbefolkningen 

och bygga upp de lokala sä-

kerhetsstyrkorna och styret. 

 

Avdela och gruppera statiska enheter i anslut-

ning till byar, städer och hamnar för att för-

hindra att pirater påverkar eller beblandar sig 

med lokalbefolkningen. 

 

Genomför lokala val för att möjliggöra upp-

byggnad av lokala myndigheter.  

Testa myndighetspersonerna genom att dela 

ut en variation av uppgifter, utbilda dessa i 

nationellt politiskt styre. 
 

Anställ och utbilda personal inom säkerhets-

sektorn.  
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Skapa mellanstatliga samarbeten för att be-

gränsa piraternas rörlighet över gränser och 

på internationellt vatten samt skapa möjlig-

heter för att effektivt döma och straffa pira-

ter.  

 

Genomför tillfälliga lokala förbättringar de-

signade för att skapa förtroende för piratbe-

kämparna och minska stödet för pirater. 
 

Build  

Under denna fas ligger fokus 

på att driva program som syf-

tar till att få bort de underlig-

gande orsakerna för sjöröveri, 

förbättra levnadsförhållan-

dena för befolkningen samt 

stödja och stärka den in-

hemska förmågan till effektivt 

styre. Värdnationen bör i 

denna fas alltmer överta sä-

kerhetsansvar och beslutsfat-

tande i området för att möjlig-

göra för den externa upprors-

bekämparen att minska dennes 

närvaro i området.  

 

Utveckla lokala ekonomiska möjligheter till-

sammans med lokalbefolkningen och ickemi-

litära organisationer. 
 

Stöd lokala, regionala och statliga myndig-

heter   

Starta samhällsprojekt för att bygga vägar, 

skolor, sjukhus, borra brunnar m.m.   

Genomför åtgärder för att bekämpa marin il-

legal verksamhet som ex. illegalt fiske, 

smuggling och trafficking. 
 

Skapa en plan i samråd med myndigheterna 

för att begränsa tillgången på vapen i områ-

det. 
 

Planera för att minska den egna militära när-

varon i området. 
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4. Analys 
Syftet med analysen är att identifiera åtgärder som det internationella samfundet vidtagit för 

att bekämpa sjöröveri i Somalia alternativt åtgärder som syftar till att skapa stabilitet i Soma-

lia och därmed indirekt kan bidra till nedgången av sjöröveri. Analysmodellen som skapades 

under operationaliseringen kommer att användas och eventuella vidtagna åtgärder kommer 

kort att redogöras för under respektive åtgärdsförslag.  

Då EU och FN är de två huvudsakliga utomstatliga aktörerna så kommer insamlingen av 

materialet för analysen att utgå ifrån dessa två organisationer för att sedan bredda sökningen 

om behovet uppstår. 

Materialet kommer främst att eftersökas i forskningsartiklar, böcker och officiella internetba-

serade hemsidor som representerar organisationer som exempelvis EU, NATO, IMO.  

4.1 Inramning av fallet, Somalia 

Somalias kust sträcker sig 3025km kring Afrikas horn och gränsar mot Adenviken och In-

diska oceanen som är en av världens mest trafikerade handelsrutter.68 Sedan den statliga kol-

lapsen 1991 så har Somalia varit konfliktdrabbat. Två semi-autonoma provinser, Somaliland 

och Puntland, separerade sig själva från övriga Somalia medan stridigheter mellan olika kla-

ner och islamistiska grupperingar förekom i södra och mellersta delarna av landet. Under 

2004 skapades en somalisk övergångsregering som erkändes internationellt och som under 

lång tid kom att strida med islamistgruppen Al-shabab om kontrollen av landets södra delar 

och huvudstaden Mogadishu. Regeringen är än idag i behov av ekonomiskt och militärt stöd 

utifrån.69  

 

Landet är starkt förknippat med begreppet ”failed state” men även som staten är svag så är 

den inte laglös. Grundläggande polisiär förmåga i regioner som Somaliland och Puntland exi-

sterar. Andra typer av informella lagar som ändå måste tas i beaktande är sharia och den trad-

itionella klanbaserade lagen Xeer som fortfarande styr stora delar av det somaliska samhället. 

Sedan slutet på Siad Barres regim i mitten på nittiotalet så har även somaliska vatten varit 

osäkra. Detta grundade sig till stor del på illegalt fiske, där krigsherrar på nittiotalet sålt ille-

gala fiskelicenser till utländska fiskefartyg som de även erbjöd väpnat skydd, men också på 

                                                
68 Bueger, 2015, s.34 
69 Geiss & Petrig, 2011, s.13-15 



Linus Malm 2019-05-07 
OP SA 16–19 

Sida 26 av 43 
 

avfallsdumpning, smuggling och trafficking.70 Kustsamhällen i landet har traditionellt sett va-

rit beroende av fiske och på grund av ökad marin osäkerhet och utländskt illegalt överfiske så 

blev befolkningens levebröd hotat. 71 Illegalt fiske eller avfallsdumpning är dock inte unikt 

för Somalia. Men ju svagare stat desto större är sannolikheten för att det förekommer och dess 

konsekvenser får mer förödande effekter i ett svagt samhälle.72 Konflikter och osäkerhet till-

sammans med återkommande perioder av torka drabbade även civilbefolkningen hårt. Under 

2009 beräknades att 50% av landets befolkning var beroende av humanitärt stöd för säkrad 

överlevnad.73 

 

Baserat på Buegers sex faktorer som triggar sjöröveri så är länken mellan situationen i Soma-

lia och de snabbt ökande piratincidenterna kring Afrikas horn under tidigt 2000-tal relativt 

tydlig. FN:s säkerhetsrådsresolution 1872 betonar vikten av att bekämpa sjörveri och dess un-

derliggande orsaker: ” the ongoing instability in Somalia contributes to the problem of piracy 

and armed robbery at sea off the coast of Somalia, stressing the need for a comprehensive re-

sponse by the international community to tackle piracy and its underlying causes”74. Det är 

just dessa åtgärder mot sjöröveri och dess underliggande orsaker som kommer att stå till 

grund för kommande analys och potentiellt sätt ge svar på om de har bidragit till en långsiktig 

lösning. 

 

4.2 Presentation av analys 

4.2.1 Clear 
• Genomför riktade räder mot piratledare och piratbaser i syfte att gripa pirater 

och förstöra eller beslagta materiel kopplat till verksamheten. 

o I mars 2012 uppdaterades mandatet för Operation Atalanta vilket gav möjlig-

heten att genomföra attacker mot piratbaser på land. 15 maj 2012 genomfördes 

den första operationen mot en piratbas längs Somalias kust där syftet var att 

förstöra utrustning och bränsle.75 

                                                
70 Bueger, 2015, s.35 
71 Bueger, 2015, s.36 
72 Weldemichael, Awet Tewelde, Piracy in Somalia: violence and development in the Horn of Africa, Cambridge University 
Press, New York, 2019, s.24 
73 Geiss & Petrig, 2011, s.15 
74 United Nation Security Council, Resolution 1872, 2009, s.1-2 
75 United Nation Security Council, Resolution 1872, 2009, s.1-2 
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o Mellan 2010 och 2012 genomförde Puntland Marine Police Force (PMPF) ett 

antal inriktade räder mot piratbaser i syfte att gripa och fördriva pirater från 

området. 76 

 

• Genomför patrullering av kustområde, territorialvatten och öppet hav i syfte att 

gripa pirater, störa piratverksamhet, säkra lokal verksamhet som samla under-

rättelser. 

o EU NAVFOR-fartyg har sedan 2008 till dagens datum genomfört patrullering i 

Adenviken och Indiska oceanen samt eskorterat humanitärt bistånd längs den 

somaliska kusten. Det genomförs även spaning från luften samt visuell och fy-

sisk kontroll av fartyg som passerar genom högriskområden. Misstänkt verk-

samhet avbryts och misstänkta pirater grips för att kunna åtalas. EU NAVFOR 

övervakar också fiskeriverksamheten i området.77  

o Under operation Ocean Shield har NATO-fartyg mellan 2009 och 2016 ge-

nomfört patrullering i Adenviken och Indiska oceanen i syfte att övervaka sjö-

trafik, eskortera handelsfartyg samt störa och motverka sjöröveri. 78 

o Enskilda nationer har i olika omfattning övervakat och eskorterat sjötrafik i 

området under samma tidsepok.  

  

• Genomför samverkan med lokalbefolkningen för att insamla underrättelse och 

begränsa deras kontakt med pirater. 

o Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) samordnade ett 

antal informationskampanjer för att nå ut till den somaliska befolkningen.  

§ Puntlands regering, 2009, ålägger lokala moskéer att förmedla ett bud-

skap om att sjöröveri är går emot Islam.79 

§  NATO, 2011, sänder radiomeddelanden längs den somaliska kusten 

som uppmuntrar det somaliska folket att hålla sig ifrån all form av kon-

takt med pirater. 

                                                
76 Weldemichael, 2019, s.160 
77EUNAVFOR Somalia, Mission, 2019, https://eunavfor.eu/mission/, Hämtad 2019-04-20. 
78NATO, Operation Ocean Shield, 2014, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/141202a-Factsheet-
OceanShield-en.pdf, Hämtad 2019-04-20. 
79 Bueger, Christian, Drops in the bucket? A review of onshore responses to Somali piracy, WMU J Marit Affairs, 2012, DOI 
10.1007/s13437-012-0022-5, s.19-20 
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§ Norwegian Church Aid (NCA), 2011, samarbetar med religiösa ledare, 

klanledare ”Elders” samt kvinnogrupper i Puntland för att sprida ett an-

tipiratbudskap. 

o Den ickestatliga organisationen Peacelink är stationerad i Mogadishu med fler-

talet kontor i mellersta Somalia och har sedan 2011 genomför kartläggning och 

övervakning av pirater på det somaliska fastlandet.80 

 

• Träna och understöd värdnationens polis, kustbevakning, militära och paramili-

tära styrkor. 

o African Union leder sedan 2007 den fredsfrämjande insatsen African Union 

Mission in Somalia (AMISOM) som under FN mandat stödjer Somalias över-

gångsinstitutioner.81 AMISOMs främsta uppgift är att stödja övergångsrege-

ringen i konflikten mot Al-Shabab men de har även nyttjats för att skydda sjö-

transporter och områden kring hamnar.82 EU understödjer insatsen finansiellt 

genom African Peace Facility samt genom stöd från EU NAVFOR.83 

o Förenade Arabemiraten finansierade 2010 utbildningen av Puntland Marine 

Police Force (PMPF) som aktivt bekämpade pirater genom att avbryta pirat-

verksamhet, gripa misstänkta pirater och fördriva pirater från deras baser iland. 

2012 hade PMPF etablerat fem egna baser i anslutning till tidigare piratbaser 

längs den somaliska kusten.84  

 

• Identifiera nyckelpersoner i regeringen och bland lokala ledare som kan under-

stödja återuppbyggnad av lokalt styre och identifiera underliggande problem 

bland befolkningen. 

o 2009 valdes Abdirahman Farole till president i Puntland och fram till han av-

gång 2013 spelade han en ytterst viktig roll i piratbekämpningen i Puntland.85 

o 2008 predikade Puntlands Mufti, Sheikh Abdulkadir Nur Farah ”Gacmay”, via 

radiobudskapet att sjöröveri var förbjudet enligt Koranen. Detta mottogs posi-

tivt i regionen och flera traditionella ledare slöt upp bakom Gacmay för ökad 

                                                
80 Bueger, 2012, s.20 
81 Bueger, 2012, s.27 
82AMISOM, AMISOM Maritime, 2019, http://amisom-au.org/mission-profile/amisom-maritime/, Hämtad 2019-04-19. 
83 Bueger, 2012, s. 27 ; EUNAVFOR Somalia, EU NAVFOR crews helping AMISOM maritime unit protect somali waters, 
2019, https://eunavfor.eu/eu-navfor-crews-helping-amisom-marine-unit-protect-somali-waters/, Hämtad 2019-04-23. 
84 Weldemichael, 2019, s.160 
85 Weldemichael, 2019, s.160 



Linus Malm 2019-05-07 
OP SA 16–19 

Sida 29 av 43 
 

slagkraft. Den ökände piratledaren Abshir Boyah uppges på grund av detta ha 

upphört med sjöröveri och istället sysselsatt sig med antipirat-kampanjer.86 

o I augusti 2012 bjöds ett antal inflytelserika somaliska lokala representanter in 

till ett möte på EU NAVFOR:s huvudkontor i Northwood för att diskutera 

framtida åtgärder mot sjöröveri.87 

 

4.2.2 Hold 

• Avdela och gruppera statiska enheter i anslutning till byar, städer och hamnar 

för att förhindra att pirater påverkar eller beblandar sig med lokalbefolkningen. 

o AMISOM har sedan 2007 i olika omfattning stöttat den somaliska övergångs-

regeringen med att säkra och bevaka viktig infrastruktur som hamnar och flyg-

plaster, främst i området kring Mogadishu.88  

o PMPF hade 2012 grupperat i fem olika baser längst den somaliska kusten i 

syfte att bekämpa piratattacker innan de lämnat land. De samarbetade också 

med lokalbefolkningen för att minska stöd och samverkan med pirater.89 

 

Det finns inga statiska militära enheter från EU, NATO eller FN utgrupperade 

i Somalia med syftet att förhindra kontakt mellan pirater och lokalbefolk-

ningen.  

 

• Genomför lokala val för att möjliggöra uppbyggnad upp lokala myndigheter. 

o 2009 Valdes Sharif Sheikh Ahmed till president i den somaliska övergångsre-

geringen.90 

o 2012 valdes Hassan Sheikh Mohamud till Somalias president och tog därmed 

över efter övergångsregeringen som lett landet sedan 2004.91 

o Ytterligare två viktiga val genomfördes under perioden i Somaliland och Punt-
land. 92  

                                                
86 Weldemichael, 2019, s.164 
87 EUNAVFOR, EU Naval Force Meets Somali Community Representative, 2019, https://eunavfor.eu/eu-naval-force-meets-
somali-community-representative/, Hämtad 2019-04-23. 
88 AMISOM, military component, 2019, http://amisom-au.org/mission-profile/military-component/, Hämtad 2019-04-21. 
89 Weldemichael, 2019, s.160–161 
90 World Atlas, List of Presidents of Somalia, 2019, https://www.worldatlas.com/articles/presidents-of-somalia-since-
1960.html, Hämtad 2019-04-23. 
91 World Atlas, List of Presidents of Somalia, 2019, https://www.worldatlas.com/articles/presidents-of-somalia-since-
1960.html, Hämtad 2019-04-23. 
92 Weldemichael, 2019, s.160 
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§ 2009 valdes Abdirahman Farole till president i Puntland. 

§ 2010 valdes Ahmed Mohamed Mohamoud till president i Somaliland. 
 

Det går inte att urskilja om EU varit delaktiga i att sätta upp dessa val men EU har 

uppmuntrat till försoning, demokrati och utveckling av institutioner på alla nivåer. 

Inför valet 2012 jobbade EU för att den nya konstitutionen skulle antas genom 

folkomröstning.93 

 

• Testa myndighetspersonerna genom att dela ut en variation av uppgifter, utbilda 

dessa i nationellt politiskt styre. 

o Under analysen har det inte gått att urskilja försök till att testa myndighetsper-

soner eller åtgärder för att utbilda dessa. 

 

• Anställ och utbilda personal inom säkerhetssektorn. 

o European Union Training Mission - Somalia (EUTM-S). 2010 påbörjades 

EUTM-S i syfte att stärka övergångsregeringen genom att bidra med utbild-

ning, rådgivning och mentorering av somaliska säkerhetsstyrkor. En bidra-

gande faktor till utbildningsprojektet anses vara att EU identifierat att grundor-

sakerna till sjöröveri finns i land94 

o European Union Capacity Building Mission (EUCAP). EUCAP påbörjades 

2012 som en civil kapacitetsbyggande insats vars syfte är att stärka ett flertal 

länders marina polisiära förmåga kring Adenviken. I Somalia har operationen 

främst fokuserat på att bygga upp en landbaserad kustpolis i regionerna Soma-

liland, Puntland och Galmudug men har även under senare år fokuserat på 

kustbevakning till sjöss.95 

 

 

 

                                                
93 Hagström Frisell, Eva, Tham Lindell, Magdalena, Skeppström, Emma, Land i sikte?: EU:s samlade ansats gentemot So-
malia, Försvarets Forskningsinstitut, 2012, FOI-R—3462—SE, s.19. 
94 EU External Action Service, European Union Training Mission – Somalia, 2016, http://www.eeas.europa.eu/archi-
ves/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/docs/factsheet_eutm_somalia_en.pdf, Hämtad 2019-04-22. ; Hagström 
m.fl, 2012, s.23 
95 EU External Action Service, European Union Capacity Building Mission in Somalia, 2019, https://www.eucap-
som.eu/fact-sheet/, Hämtad 2019-04-23. ; Hagström m.fl, 2012, s.25-26 
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• Skapa mellanstatliga samarbeten för att begränsa piraternas rörlighet över grän-

ser och på internationellt vatten samt skapa möjligheter för att effektivt döma 

och straffa pirater.  

o Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) skapades 2009 ur 

FNs säkerhetsråds resolution 1851 som ett internationellt forum som samman-

för över 80 länder med ett gemensamt intresse i att bekämpa sjöröveri. CGPCS 

har, på grund av svårigheter att döma pirater i Somalia, via EU skapat ett juri-

diskt samarbete med Seychellerna, Mauritius och Kenya. Marina enheter i om-

rådet som griper misstänkta pirater till sjöss kan överlämna dessa till någon av 

de nämnda samarbetsländerna där de åtalas och eventuellt döms. Sedan kan 

den dömde piraten repatrieras till Somalia.96 

 

• Genomför tillfälliga lokala förbättringar designade för att skapa förtroende för 

piratbekämparna och minska stödet för pirater. 

o Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) är EUs generaldirektorat för 

humanitärt bistånd och civilskydd och har, genom Röda korset och FN-organ, 

sedan 1998 bistått den somaliska befolkningen med livsmedel, vatten, sanitet, 

hälsovård och skydd. 

 

Humanitärt bistånd syftar i huvudsak inte till att skapa förtroende för piratbe-

kämpare och minska stöd för sjöröveri men kan ändå ha liknade effekter. 

ECHO betonar dock att de står utanför EU:s allomfattande insats i Somalia då 

de inte kan medverka till att stödja en part i konflikten utan menar att humani-

tärt bistånd måste agera utifrån humanitära principer om neutralitet, humanitet, 

opartiskhet och självständighet.97 Säkerhetsläget i landet innebär dock att 

ECHO:s stöd främst når regeringskontrollerade områden samt Somaliland och 

Puntland.98 

 

 
 
 
                                                
96 EU External Action Service, EU 2014 Chairmanship Contactgroup on Piracy off the Coast of Somalia, 2014, 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8457/eu-2014-chairmanship-contact-group-piracy-coast-soma-
lia_en, Hämtad 2019-04-24. ; Hagström m.fl, 2012, s.22 
97 Hagström m.fl, 2012, s.35 
98 Hagström m.fl, 2012, s.31 
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4.2.3 Build  

• Utveckla lokala ekonomiska möjligheter tillsammans med lokalbefolkningen och 

ickemilitära organisationer. 

o Under 2008 till 2013 investerade EU omkring 415 miljoner euro i olika ut-

vecklingsprojekt som i huvudsak riktar in sig på samhällstyre och rättsupp-

byggnad, utbildning samt ekonomisk tillväxt och livsmedelssäkerhet.  Förutom 

de egna projekten implementeras EU:s bistånd också genom olika FN organ 

samt lokala ickestatliga organisationer. På grund av säkerhetsläget så kanali-

seras utvecklingssamarbetet främst till Somaliland och Puntland.99 

o NCA startade 2010 ett projekt för att reintegrera tidigare pirater i samhället och 

undvika att de återgår till sjöröveri. Detta genom att erbjuda en 3 månaders yr-

kesutbildning som gynnar lokal ekonomi där individen vid examinationen till-

delas redskap som möjliggör att denne kan påbörja sin nya yrkesroll. NCA har 

en överenskommelse med Government Vocational Training Center om att ut-

bilda 600 forna pirater.100 

 

• Stöd lokala, regionala och statliga myndigheter  

o EU har vidtagit en så kallad Twin-track approach i dess förhållande till Soma-

lia. Detta innebär att EU stödjer både de federala institutionerna samt de olika 

regionerna inom landet.101 Stödet syftar till att skapa förutsättningar för en fun-

gerande stat som kan förse dess befolkning med fred, säkerhet och grundläg-

gande samhällstjänster. Exempelvis har EU bidragit med stöd för demokratiska 

val både nationellt, vid presidentvalet 2012, samt regionalt i Somaliland och 

Puntland. Man har också bistått vid utbildning av åklagare och domare samt 

etablering av juristutbildningar.102 

 

 

 

 

 

                                                
99 Hagström m.fl, 2012, s.30 
100 Bueger 2012, s.24 
101 Hagström m.fl, 2012, s. 9 
102 Hagström m.fl, 2012, s.30 
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• Starta samhällsprojekt för att bygga vägar, skolor, sjukhus, borra brunnar m.m.  

o EU stödjer flertalet infrastrukturs projekt i Somalia som hanterar förnybar 

energi, vattenförsörjning, vägunderhåll samt administrativa byggnader och 

marknader.103 

 

• Genomför åtgärder för att bekämpa marin illegal verksamhet som ex. illegalt 

fiske, smuggling och trafficking. 

o Ett av EUCAP:s mål är att stärka Somalias kapacitet att utföra kontroll av fiske 

på dess territorialvatten samt hindra smuggling.104 

o Ett av Operation Atalantas huvudsyften är att övervaka fisket längs den soma-

liska kusten i syfte att motverka illegalt fiske.105 

 

• Skapa en plan i samråd med myndigheterna för att begränsa tillgången på vapen 

i området. 

o 1992 så införde FN:s säkerhetsråd ett vapenembargo i Somalia som en reaktion 

på konflikten i landet. 2007 så ändrades embargot till att tillåta import av va-

pen och militär utrustning till somaliska regeringsstyrkor. EU följde FN:s ex-

empel och införde ett liknade vapenembargo som ändrades 2009 för att tillåta 

import av vapen till somaliska styrkor.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 EU External Action Service, EU Deligation to Somalia Strategy 2017–2020, https://eeas.europa.eu/headquarters/he-
adquarters-homepage/50812/eu-delegation-somalia-strategy-2017-2020_en, Hämtad 2019-04-23. 
104 Delegation of the European Union to Somalia, Security for all, 2018, https://eeas.europa.eu/delegations/somalia/45536/se-
curity-all_lt, Hämtat 2019-04-24. 
105 EUNAVFOR Somalia, Mission, 2019, https://eunavfor.eu/mission/, Hämtat 2019-04-24. 
106 SIPIRI, UN arms embargo on Somalia, 2018, https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/somalia, 
Hämtat 2019-04-25. 
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• Planera för att minska den egna militära närvaron i området. 

o Ett av huvudsyftena med EUCAP är att utbilda och stärka den somaliska för-

mågan till att upprätthålla säkerheten till sjöss. Detta i sig syftar till att i framti-

den möjliggöra ett avslut på Operation Atalanta.107 

o Inom EUTM har man jobbat för att de somaliska säkerhetsstyrkorna själva 

skall kunna utbilda nya rekryter.108 

o Operation Atalanta har utbildat beväpnade vaktstyrkor inom AMISOM som 

har tagit över skyddet av den fredsfrämjande insatsens fartygstransporter.109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
107 Hagström m.fl, 2012, s.25 
108 Hagström m.fl, 2012, s.23 
109 Hagström m.fl, 2012, s.21 



Linus Malm 2019-05-07 
OP SA 16–19 

Sida 35 av 43 
 

4.3 Sammanfattning enligt Analysmodellen 

Åtgärder som bedöms vara delvis genomförda förklaras i slutet av analysmodellen medan åt-

gärder som bedöms vara genomförda alternativt ej genomförda inte förklaras ytterligare.  

Analysmodell 
 Åtgärder vidtagna, av det Internationella samfundet, mot sjöröveri i staten Somalia alternativt mot 

somaliska pirater på internationellt vatten 2008–2014. 
Fas Åtgärd Genomfört, delvis 

genomfört, ej ge-
nomfört. 

Clear  

Det inledande skedet av oper-

ationen är offensiv och mot-

ståndarfokuserad, målet är att 

i så stor utsträckning som möj-

ligt frigöra ett eller flera om-

råden från insurgenter med så 

lite öppet våld som möjligt. 

 

Genomför riktade räder mot piratledare och 

piratbaser i syfte att gripa pirater och förstöra 

eller beslagta materiel kopplat till verksam-

heten. 

Delvis genomfört (1 

Genomför patrullering av kustområde, terri-

torialvatten och öppet hav i syfte att gripa pi-

rater, störa piratverksamhet, säkra lokal verk-

samhet som samla underrättelser. 

Genomfört 

Genomför samverkan med lokalbefolkningen 

för att insamla underrättelse och begränsa de-

ras kontakt med pirater. 

Genomfört 

Träna och understöd värdnationens polis, 

kustbevakning, militära och paramilitära styr-

kor. 

Genomfört 

Identifiera nyckelpersoner i regeringen och 

bland lokala ledare som kan understödja åter-

uppbyggnad av lokalt styre och identifiera 

underliggande problem bland befolkningen. 

Genomfört 

Hold  

När ett område är säkrat och 

fritt från pirater så bör fokus 

riktas mot att hindra pirater-

nas återkomst, bygga förtro-

ende hos lokalbefolkningen 

och bygga upp de lokala sä-

kerhetsstyrkorna och styret. 

 

Avdela och gruppera statiska enheter i anslut-

ning till byar, städer och hamnar för att för-

hindra att pirater påverkar eller beblandar sig 

med lokalbefolkningen. 

Delvis genomfört (2 

Genomför lokala val för att möjliggöra upp-

byggnad av lokala myndigheter. 
Genomfört 

Testa myndighetspersonerna genom att dela 

ut en variation av uppgifter, utbilda dessa i 

nationellt politiskt styre. 

Ej genomfört 
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Anställ och utbilda personal inom säkerhets-

sektorn. 
Genomfört 

Skapa mellanstatliga samarbeten för att be-

gränsa piraternas rörlighet över gränser och 

på internationellt vatten samt skapa möjlig-

heter för att effektivt döma och straffa pira-

ter.  

Genomfört 

Genomför tillfälliga lokala förbättringar de-

signade för att skapa förtroende för piratbe-

kämparna och minska stödet för pirater. 

Delvis genomfört (3 

Build  

Under denna fas ligger fokus 

på att driva program som syf-

tar till att få bort de underlig-

gande orsakerna för sjöröveri, 

förbättra levnadsförhållan-

dena för befolkningen samt 

stödja och stärka den in-

hemska förmågan till effektivt 

styre. Värdnationen bör i 

denna fas alltmer överta sä-

kerhetsansvar och beslutsfat-

tande i området för att möjlig-

göra för den externa upprors-

bekämparen att minska dennes 

närvaro i området.  

 

Utveckla lokala ekonomiska möjligheter till-

sammans med lokalbefolkningen och ickemi-

litära organisationer. 

Genomfört 

Stöd lokala, regionala och statliga myndig-

heter  
Genomfört 

Starta samhällsprojekt för att bygga vägar, 

skolor, sjukhus, borra brunnar m.m.  
Genomfört 

Genomför åtgärder för att bekämpa marin il-

legal verksamhet som ex. illegalt fiske, 

smuggling och trafficking. 

Genomfört 

Skapa en plan i samråd med myndigheterna 

för att begränsa tillgången på vapen i områ-

det. 

Delvis genomfört (4 

Planera för att minska den egna militära när-

varon i området. 
Delvis genomfört (5 

1) EU har endast genomfört en riktad insats och de andra har genomförts av- och på initiativ av lokal 
kustpolis i ett begränsat område. Därför bedöms åtgärden som delvis genomförd. 
2) Det finns ingen personal från NATO, EU eller FN grupperade med detta syfte och de lokala styr-
korna finns utgrupperade ett begränsat område och dess omfattning är osäker. Därför bedöms åtgär-
den som delvis genomförd. 
3) Humanitärt bistånd agerar utifrån humanitära principer om neutralitet, humanitet, opartiskhet och 
självständighet. Därför bör insatser av denna art inte beblandas med insatser mot sjöröveri, dock bi-
drar de till stabilitet i området. Därför bedöms åtgärden som delvis genomförd. 
4) Vapenembargot begränsar import och inte tillgången av vapen i landet. Därför bedöms åtgärden 
som delvis genomförd. 
5) Åtgärderna för att minska marin närvaro anses vara ytterst begränsade medan åtgärder för att 
minska militär närvara på land anses vara proportionerliga. Därför bedöms åtgärden som delvis ge-
nomförd. 



Linus Malm 2019-05-07 
OP SA 16–19 

Sida 37 av 43 
 

5. Avslutning 

5.1 Diskussion av resultat 

Ur analysen går det att urskilja att det internationella samfundet har genomfört åtgärder som 

på något sätt berör de flesta åtgärdspunkterna i analysschemat. Dessa åtgärder har ofta skett 

parallellt med varandra, på olika platser, och har inte alltid följt den struktur som Clear-Hold-

Build operationer är tänkta att följa. Detta är inte heller orimligt med tanke på att det internat-

ionella samfundets samlade insats inte är koordinerad för att följa en sådan struktur. Men ef-

tersom de genomförda åtgärderna mer eller mindre skett utan samordning och på olika geo-

grafiska platser kan effekten vara att åtgärderna inte får stöd av varandra vilket kan vara nöd-

vändigt för att de skall få önskad effekt enligt en Clear-Hold-Build operation. Väl samordnat 

hade de potentiellt kunnat få ickelinjära synergieffekter vad gäller piratbekämpning. Även om 

det går att konstatera att det har genomförts insatser som tillsammans kan ha haft inverkan på 

det somaliska sjöröveriet är det svårt att påvisa omfattningen och effekten av den enskilda åt-

gärden i sammanhanget. Så om det sammanlagda bidraget är tillräckligt eller hur långsiktigt 

det är återstår att se. 

 

För att återkoppla mot syftet så har arbetet utvecklat och prövat Buegers teori om faktorer 

som triggar sjöröveri i kombination med Galulas och Kilcullens teorier om upprorsbekämp-

ning. Analysen har på bred front påvisat insatser i Somalia som kan ha påverkat nedgången av 

sjöröveri och bidragit till en långsiktig lösning. Under analysen så identifierades även åtgärder 

vars syfte inte har att göra med piratbekämpning men som enligt Buegers teori om triggande 

faktorer i kombination med teorier om upprorsbekämpning ändå bidrar till att bekämpa feno-

menet. Detta gör också att arbetet kan bidra till framtida utveckling av piratbekämpning ge-

nom att bidra med ett nytt perspektiv i debatten om effekten av dagens metoder för piratbe-

kämpning och se det internationella samfundets samlade bidrag i Somalia ur en ny synvinkel. 
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5.2 Svar på frågeställning 

Kan insatser mot sjöröveri i Somalia och Adenviken, tagna av det internationella samfundet, 

anses bidra till en långsiktig lösning i enlighet med Buegers sex faktorer som triggar sjörö-

veri? 

Svar: Baserat på Buegers sex faktorer som triggar sjöröveri och beprövade metoder för upp-

rorsbekämpning så har det sammanställts en analysmall som identifierat ytterligare insatser i 

Somalia som kan anses bidra till att både minska sjöröveriet och bidra till en mer långsiktig 

lösning av problemet. Men även om insatserna bidrar till en långsiktig lösning är det svårt att 

säga om de är tillräckliga för att sjöröveriet skall upphöra helt. 

5.3 Metod- och teoridiskussion  

De teorikonsumerande och teoriutvecklande strategier som nyttjades i arbetet lämpade sig väl 

för att skapa den modell för piratbekämpning som nyttjades som analysverktyg i arbetet. 

Även om den utvecklade modellen tog avstamp i Buegers teori om triggande faktorer så hade 

den kunnat se annorlunda ut om andra teorier om upprorsbekämpning hade nyttjats i dess 

konstruktion. De flesta teorier om upprorsbekämpning inkluderar dock både offensiva ele-

ment som omhändertar direkta hot samt sådana som omhändertar underliggande orsaker hos 

befolkningen. Därav hade modellen oavsett teori om upprorsbekämpning resulterat i åtgärder 

som har ett bredare perspektiv vad gäller långsiktighet i piratbekämpning och således hade ett 

analysresultat fått liknade utslag. 

5.4 Vidare forskning  

Eftersom de åtgärderna i analysen inte skett i rätt ordning så skulle det vara intressant att dju-

pare undersöka vilka konsekvenser detta får för konceptet med Clear-Hold-Build operationer. 

Analysen har också visat att det har genomförts åtgärder som bidrar till en långsiktig lösning 

men för att ytterligare precisera svaret av vilken effekt de har på sjöröveriet hade det behövts 

genomföras analyser av varje enskild åtgärd. Detta för att bedöma dess omfattning och om det 

går att urskilja tydliga effekter som svar på åtgärden. Den allmänna modellen för piratbe-

kämpning som togs fram under arbetets operationalisering är i teorin anpassad för att kunna 

testas på fler fall. Därför skulle modellen kunna styrkas och utvecklas ytterligare om den prö-

vades i flerfallstudier av teoriprövande karaktär. 
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5.5 Relevans för yrkesutövning 

Arbetets relevans för den militära professionen kan återfinnas i att Sverige har bidragit med 

militärt stöd i insatserna mot sjöröveri i Adenviken. Eftersom det råder tvivel om effekten av 

dessa insatser är det viktigt att ytterligare utveckla metoder för piratbekämpning och säker-

ställa en hållbar lösning för att på sikt kunna minska den militära närvaron i området.  
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