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Sammanfattning: 
Syftet med uppsatsen är att genom att belysa teorin om ”Fourth Generation Warfare” (4GW) ur 
två perspektiv, dels vetenskap och dels propaganda, tydliggöra i vilken utsträckning 4GW kan 
förstås som ett arbete grundat på vetenskaplighet eller ett arbete som nyttjar propagandistiska 
tekniker i sitt budskap.  
 
Uppsatsen är utformad som en kvalitativ analys, med hjälp av definitioner på vetenskaplighet 
respektive propaganda, av de texter som William S. Lind skrivit i ämnet. 
 
Syftet med uppsatsen är inte att bevisa att begreppet 4GW är propaganda i ordets egentliga 
bemärkelse, utan endast att visa att de tekniker och argument som används av Lind är 
ovetenskapliga och har mer gemensamt med tekniker som används i propaganda än med vad som 
kan betecknas som vetenskaplighet. 
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FOURTH GENERATION WARFARE 
THE SCIENCE AND THE PROPAGANDA 

 
Abstract (150 words): 
 
The purpose of the paper is that by highlighting the theory of "Fourth Generation Warfare" (4GW) 
from two perspectives, science and propaganda, clarify the extent to which 4GW can be 
understood as a work based on science or a work that uses propaganda techniques to further its 
message.  
 
The essay is designed as a qualitative analysis, by applying the definitions of science and 
propaganda on three papers written by William S. Lind on 4GW. 
 
The purpose of the paper is not to prove that the concept of 4GW is propaganda in its true sense, 
but only to show that the techniques and arguments used by Lind is unscientific and has more in 
common with techniques used in propaganda than with what could be called scientific. 
 
Key words: 
Science, Propaganda, Fourth Generation Warfare, Pseudoscience 
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“In an era of broad and perhaps profound change, new theories and concepts are to be 

welcomed rather than shunned. However, before they are fully embraced, they need to be 

tested rigorously, for the cost of implementing a false theory and developing operational and 

strategic concepts around it can be greater than remaining wedded to an older, but sounder 

one” Douglas C Lovelace, JR. Director Strategic Studies Institute, 2005. 

 

1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

1989 lade den amerikanske militärteoretikern William S. Lind fram en teori om krigföringen 

utgående från en tes att krigföring utvecklas i generationer, och att världen nu stod inför en 

fjärde generations krigföring, Fourth Generation Warfare (4GW).  

 

Lind var en tidig förespråkare för maneuver warfare, och har genom den allmänna 

acceptansen av manöverkrigföring, som ett begrepp och en metod, kommit att åtnjuta en viss 

auktoritet inom området militärteori.1 I samband med sitt arbete kring maneuver warfare 

beskrev Lind krigföringens utveckling som stegvis i generationer.2 

Frågan uppstod då att om manöverkrigföring, såsom Lind beskrev den, utgjorde tredje 

generationens krigföring, vad skulle då utmärka fjärde generationens krigföring? Svaret kom i 

samband med att Lind publicerade en artikel i Marine Corps Gazette 1989. I den beskrev han 

fjärde generationens krigföring som en utveckling av tidigare generationer samtidigt som den 

innehåller nya element.  

“In broad terms, fourth generation warfare seems likely to be widely dispersed 

and largely undefined; the distinction between war and peace will be blurred to 

the vanishing point. It will be nonlinear, possibly to the point of having no 

definable battlefields or fronts. The distinction between "civilian" and "military" 

may disappear. Actions will occur concurrently throughout all participants' 

depth, including their society as a cultural, not just a physical, entity”.3 

                                                
1 Widén, Jerker och Jan Ångström, Militärteorins grunder, Försvarsmakten Stockholm, 2004, s.189-191, 
fortsättningsvis Widén och Ångström, 2004 
2 Lind, William S, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc, Boulder USA, 1985 
3 Lind, William S. mfl, The changing face of  war: Into the fourth generation, Marine Corps Gazette, Okt 1989,  
fortsättningsvis Lind, 1989 
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Allt sedan teorin om 4GW lanserades har den stått i centrum för en debatt om dess förtjänster 

eller tillkortakommanden, dock har förespråkarna för 4GW bortsett ifrån denna kritik, eller 

förklarat den med bristande förståelse hos kritikern.4 Man kan förledas att tro att en teori som 

inte fått allmänt genomslag eller acceptans inom sitt område skulle överges och glömmas 

bort, men så är inte fallet med 4GW. Tvärtom har teorins förespråkare blivit fler och mer 

högljudda efter 11 september 2001, som Lind hävdar är exakt vad som förutsågs redan 1989. 

En snabb sökning på Google av hur många sidor, publicerade de senaste 12 månaderna, som 

behandlar begreppet Fourth Generation Warfare ger över två miljoner träffar. En 

häpnadsväckande siffra med tanke på att teorin förkastats som icke-relevant och icke 

vetenskaplig av mer än en militärteoretiker. 

 

Utan att dra alltför långtgående slutsatser av Lind´s så teori så innebär den att dagens moderna 

stridskrafter har spelat ut sin roll eftersom de är utbildade och utrustade för att strida mot en 

likvärdig statsunderstöd fiende. Om Lind´s teori får genomslag så blir risken att ”pendeln slår 

i botten” det vill säga att förmågan till konventionell strid helt kommer att försvinna till 

förmån för förmågan att bekämpa terrorism och insurgency. Det finns ingen nyans i Linds 

tankegångar som lämnar öppet för ett resonemang om att behålla nuvarande förmåga och 

samtidigt utveckla nya förmågor. I Lind´s teori kan den ena förmågan bara finnas på 

bekostnad av den andra. I ljuset av detta blir det angeläget att analysera 4GW eftersom teorin 

om den implementerades skulle innebära stora omvälvningar för hur militära styrkor utbildas 

och utrustas. 

 

Med stöd av de slutsatser som Stefan Nacksten kommer fram till i sin uppsats vid FHS 2004, 

avser jag i min uppsats att belysa teorin om 4GW i två perspektiv, vetenskaplighet respektive 

propaganda. Min uppsats blir alltså en förstärkning av tidigare forskning, men inte genom att 

upprepa denna utan genom att analysera 4GW utifrån ett nytt perspektiv.  

                                                
4 Lind, William S. Understanding Fourth Generation Warfare, 2004, puplicerad på antiwar.com, 
http://www.antiwar.com/lind/index.php?articleid=1702, fortsättningsvis Lind, 2004 
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Nacksten konstaterar: 

”Begreppet fjärde generationens krigföring är så vid i sin ansats att kontexten 

förloras varvid den nästan blir universell i sin tillämpning och därmed förlorar 

sin förklaringskraft och prediktionsförmåga avseende nutida och framtida krigs 

karaktär”.5 

 

För att kunna besvara den problemformulering och de frågor jag senare lägger fram avser jag 

att fokusera på de argument Lind använder sig av när han redogör för 4GW, och analysera för 

i vilken kontext dessa kan förstås, som vetenskapliga eller propagandistiska. 

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

Trots att teorin om 4GW har ifrågasatts sedan sin lansering för tjugo år sedan hävdar dess 

förespråkare fortfarande att det är den bästa beskrivningen på den riktning som krigföring är 

på väg mot.  

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning vid FHS som prövat teorin om 4GW genom att 

applicera den på krigen i Afghanistan och Irak har jag valt att studera själva begreppen 

vetenskap och propaganda kopplat till 4GW. Min problemformulering lyder således: 

 

Vilken av de två kategorierna vetenskap respektive propaganda uppvisar störst likheter 

med, och beskriver därigenom bäst, teorin om 4GW? 

 

Syftet med denna uppsats är att genom att belysa teorin 4GW ur två perspektiv, tydliggöra i 

vilken utsträckning 4GW kan förstås som ett arbete grundat på vetenskaplighet eller ett arbete 

som nyttjar propagandistiska tekniker i sitt budskap.  

 

Detta leder till två frågeställningar. För det första; vad är typiska karakteristika för 

vetenskaplighet? Och för det andra; vad är typiska karakteristika för propaganda?  

                                                
5 Nacksten, Stefan, Fjärde generationens krigföring – imaginär föreställning eller reell verklighet? – en analys 
av ett begrepp om framtida krigföring, FHS KrV C:3 ”Krigsvetenskap, C-uppsats”, ChP 02-04, fortsättningsvis 
Nacksten, 2004 
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Svaren på dessa frågor avser jag sedan applicera på teorin om 4GW, för att belysa 

huvudfrågan om 4GW är att betrakta som ett arbete grundat på vetenskap, eller ett arbete med 

propagandistiska tendenser. 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats avser jag att analysera teorin om 4GW strikt utifrån perspektiven 

vetenskaplighet respektive propaganda. 4GW kommer därför inte att analyseras avseende dess 

tillämplighet eller förmåga att förutse framtida krigföring, annat än om det behövs för att föra 

resonemangen om vetenskaplighet respektive propaganda framåt.     

 

I arbetet har jag valt att utgå från tre artiklar författade av William S. Lind då han varit 

tongivande för resonemangen kring begreppet 4GW. Dessa artiklar är valda så att de omfattar 

tidsperioden 1989-2004. 

 

Syftet med uppsatsen är inte att bevisa att begreppet 4GW är propaganda i ordets egentliga 

bemärkelse, utan endast att visa att de tekniker och argument som används av Lind är 

ovetenskapliga och har mer gemensamt med tekniker som används i propaganda än med vad 

som kan betecknas som vetenskaplighet. Jag kommer därför inte att analysera de 

bakomliggande motiv som eventuellt finns hos förespråkarna för 4GW, ej heller kommer de 

delar av propaganda som omfattar bildspråk, distribution, media, med mera att analyseras.  

 

1.4 Antaganden 

Förespråkarna för 4GW anser att teorin om 4GW utgör en vetenskaplig teori. 

 

1.5 Centrala begrepp  

Vetenskaplighet, då själva termen vetenskap inte lätt låter sig definieras väljer jag att i 

uppsatsen använda mig av begreppet vetenskaplighet. Med detta avses ett förhållningssätt från 

forskarens eller författarens sida som innebär en strävan att uppfylla allmänt vedertagna 

kriterier på vad som krävs för att ett arbete skall kunna betecknas som vetenskapligt. 

Propaganda skall förstås som ett verktyg för att främja en uppfattning eller åsikt som baseras 

på ideologiska, politiska eller andra grunder. Propaganda blir ett medium för att överföra den 

uppfattning som propagandisten vill förmedla i syfte att påverka mottagaren. 
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Fjärde generationens krigföring, Fourth Generation Warfare, (4GW), en teoribildning som 

utgår ifrån ett perspektiv om en historisk utveckling av krigföringen i generationer, och som 

anser sig redogöra för hur framtida krigföring kommer att gestalta sig. 

Pseudovetenskap, argumentation som utger sig för, eller ger sken av, att vara vetenskaplig 

men som inte är det. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i inledning, metodbeskrivning, teoribeskrivning, en analys som genom 

att applicera kriterierna som arbetats fram under teoridelen på 4GW utgör själva avhandlingen 

och avslutningsvis en diskussion och sammanfattning. 

I det inledande kapitlet redovisar jag problemformulering, syfte och frågeställningar, 

avgränsningar och antaganden. I metodbeskrivningen redovisar jag vald metod och även 

källor och källkritik samt validitet och reliabilitet. Teorikapitlet syftar till att definiera vad 

som kännetecknar vetenskaplighet respektive propaganda, jag kommer jag också att redogöra 

för tidigare forskning vid FHS. I analysdelen avser jag att med slutsatserna från teorin och de 

frågor jag ställt i åtanke, pröva vilken kategori som fjärde generationens krigföring visar störst 

likheter med. Avslutningsvis kommer uppsatsen att sammanfattas i en diskussion för att 

därigenom knyta ihop uppsatsens delar.     

 

2 Metod 
 

2.1 Allmänt om genomförande 

I detta kapitel redogör jag primärt för forskningsupplägget och min studiedesign. Den 

metoddiskussion som jag för i detta kapitel kommer sedan att fortsätta att utveckla i de olika 

kapitlen i samband med teori och analys.  

 

Då 4GW tidigare analyserats vid FHS, genom fallstudier på samtida kampanjer, har jag valt 

inriktningen i mitt arbete att mer fokusera på hur de enskilda argument som framförs av Lind 

för 4GW kan förstås. För att kunna göra detta har jag valt att nyttja mig av en metod som å 

ena sidan kräver en definition på begreppen vetenskaplighet och propaganda, men som å 

andra sidan underlättar analysen.  
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2.2 Vald metod med motiv 

Jag har valt att utgå ifrån den traditionella forskningsprocess som beskrivs av Jarl Backman i 

Rapporter och uppsatser.6 

 

 
 

 

Syftet med att utgå från denna grundläggande modell har varit att säkerställa ett systematiskt 

arbete med så hög grad av spårbarhet i resonemangen som möjligt, och att därigenom också 

göra uppsatsen mer tillgänglig för läsaren. 

 

I arbetet har jag under kapitlet Teori först gjort en återkoppling till tidigare forskning vid FHS 

för att knyta an till denna, jag tar även upp forskning som bedrivits i USA. Därefter har jag för 

att kunna analysera 4GW utifrån mina frågor definierat kännetecken på såväl vetenskaplighet 

som på propaganda, i syfte att kunna applicera dessa på teorin om 4GW. Utifrån detta har jag 

sedan analyserat och tolkat resultatet för att kunna svara på min problemformulering. Då det 

finns många åsikter och meningar kring vad som utgör vetenskap kommer jag att behöva 

finna minsta gemensamma nämnare som de flesta forskare är överens om kan anses 

känneteckna vetenskap. När det gäller arbetet med att definiera propaganda har jag måst 

förhålla mig till att retoriken som används i propaganda är den samma som används i många 

andra sammanhang.  

 

För att kunna utveckla min frågeställning och hypotes har jag sökt information kring 

begreppet 4GW både i litterära källor och på Internet, jag har då vinnlagt mig om att läsa både 

förespråkares alster såväl som opponenters alster.  

                                                
6 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund, Studentlitteratur, 1998 
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Dock har jag som jag tidigare nämnt valt att fokusera på tre artiklar av William S. Lind, och 

då framförallt den senaste av dessa, då han som förste man att lansera begreppet 4GW stått 

som dess främste företrädare. Jag utvecklar detta resonemang i materialdiskussionen nedan. 

 

Detta har lett fram till upplägg som översiktligt ser ut enligt nedan: 

 

 
 

2.3 Materialdiskussion  

Jag har valt att koncentrera min analys till en artikel, ”Understanding Fourth Generation 

War”, som Lind publicerade 2004. Motivet till detta är att Lind i denna artikel gör en 

återkoppling till sina tidigare arbeten om 4GW och artikeln därigenom är den mest 

omfattande. Lind passar också på att i artikeln fördjupa sina resonemang vilket gör den 

lämplig att använda som undersökningsobjekt. Dock kommer jag att behöva använda de två 

tidigare artiklarna, publicerade 1989 och 1994, för att verifiera vad som sägs i den senaste 

vilket gör att dessa också blir en del av analysen. 

 

2.4 Källor och källkritik 

De källor jag använder mig av utgör i första hand primärkällor, detta är fallet med de tre 

artiklar som Lind författat för att befästa och styrka sina teser kring 4GW, men också när det 

gäller kritik riktad mot begreppet 4GW.  
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De artiklar som har sitt ursprung på Internet har jag så långt möjligt begärt ut i tidskriftform 

för att vidimera deras tillförlitlighet. I ett fall har jag inte lyckats med detta då den aktuella 

tidskriften inte längre publiceras, annat än på Internet, och det aktuella numret inte längre 

finns i databasen. Detta gäller en artikel ur Philosophia Naturalis från 1995. I det fallet har 

jag valt att utgå från en svensk, publicerad, bearbetning av denna text.  

 

Ett problem som jag har att hantera är tendens, eftersom mycket av det underlag som ligger 

till grund för det empiriska arbetet syftar till att stärka respektive författares egna åsikter. 

Samtidigt måste det hållas i minnet tendens kan vara en indikation på vilken kategori 

begreppet 4GW faller under, således kan förekomst av tendens bli en del av diskussionen.  

 

Den litteratur som jag använt mig av för att definiera vetenskap respektive propaganda har 

varit antingen av karaktären förstahandskälla, eller den kurslitteratur som skolan 

tillhandahållit i metodutbildningen. Jag har försökt skapa mig en så allmängiltig bild av de 

bägge begreppen som möjligt genom att söka svar på samma fråga från flera källor.  

Slutsatsen har blivit att en allomfattande definition inte kunnat fastställas, däremot har ett 

antal indikatorer som kan peka i en viss riktning tagits fram. 

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas att en forskare verkligen undersöker det objekt han eller hon avser att 

undersöka, med reliabilitet avses att undersökningen är tillförlitlig. Enligt Bryman skapar en 

rent kvalitativ undersökning problem med att hantera validitet och reliabilitet enligt de 

kriterier som gäller för validitet och reliabilitet i kvantitativ forskning.7  

     Särskilt svårt tror jag detta blir när uppsatsen har en textanalytisk inriktning med 

tolkningar som huvudsaklig arbetsmetodik.  

 

Genom att använda mig av väl definierade kriterier på vad som kännetecknar ett vetenskapligt 

förhållningssätt och i förlängningen vetenskap, respektive propaganda, i arbetet med att 

analysera begreppet 4GW, ser jag en möjlighet att uppnå en tillräckligt hög grad av både 

extern såväl som intern validitet. 

 

                                                
7 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, 2009, s.257-263 
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Reliabiliteten blir svårare att hantera i denna typ av uppsats då arbetet innehåller ett mått av 

tolkning som dessutom riskerar att vara färgat av min förförståelse. Jag försöker i uppsatsen 

hantera detta genom att, vid behov och så långt möjligt, stödja mina tolkningar på tidigare 

arbeten, och även förhålla mig till andra forskares slutsatser i ämnet. 

 

3 Teori 

 
3.1 Allmänt om genomförande 

För att knyta an till min inledning och den forskning som tidigare är gjord kring begreppet 

4GW avser jag att inleda detta kapitel med en översikt av Nacksten´s uppsats samt Antulio 

Echevarria´s kritik mot de centrala delarna i teorin om 4GW.8 Syftet med detta är inte i första 

hand att analysera dessa studier, utan att ge en fördjupad bakgrund till de motiv jag har haft i 

mitt ämnesval, och den metod som jag valt att använda i min studie samt att redogöra för 

tidigare resultat vid FHS i detta ämne.  

 

För att kunna analysera begreppet 4GW behöver jag först definiera kriterier på 

vetenskaplighet respektive propaganda. Jag avser därför att först redogöra för vad som 

kännetecknar ett vetenskapligt arbete för att därefter definiera vad som kännetecknar 

propaganda, och därigenom besvara de två frågorna, vad är typiska karakteristika för 

vetenskaplighet? och vad är typiska karakteristika för propaganda?  

 

Som ett steg i att bedöma om teorin om 4GW möter kriterierna för att kunna kallas 

vetenskaplig väljer jag att utgå ifrån Popper´s hypotetisk-deduktiva metod för granskning av 

vad som är vetenskapligt eller icke-vetenskapligt, för att klargöra vad som konstituerar en 

teori. Dock ser jag mig tvungen att komplettera med andra uppfattningar kring vad som 

kännetecknar god vetenskap för att skapa en teori som kan appliceras på begreppet 4GW. 

Därför använder jag mig i stor utsträckning också av den kurslitteratur som utdelats vid 

metodutbildningen som genomfördes som förberedelse inför detta arbete.  

                                                
8 Nacksten, 2004 samt Echevarria II, Antulio J. Fourth generation warfare and other myths, Strategic Studie 
Institute, Symposium of Contemporary Security Policy, Aug 2005, (Echevarria är Director of Research, Director 
of National Security Affairs och tillförordnad Chairman of the Regional Strategy and Planning Department at the 
Strategic Studies Institute), fortsättningsvis Echevarria, 2005 
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Då det inte råder en ensad uppfattning i forskarvärlden om exakta definitioner på vetenskap 

kommer jag som stöd för mina tolkningar av vad som kan sägas utgör vetenskaplighet även 

att väga in kriterier på det som är icke-vetenskapligt, pseudovetenskap.  

 

För att definiera vad som kännetecknar propaganda utgår jag ifrån Garth S. Jowett och 

Victoria O´Donnels bok Propaganda and persuasion i tredje upplagan, som innehåller en 

beskrivning av propaganda baserad på det moderna samhället och dess kommunikation. 

Precis som i arbetet med att beskriva vad som är vetenskapligt, kommer jag i arbetet med vad 

som kännetecknar propaganda, att utgå ifrån en källa men komplettera denna med andra 

källor i syfte att skapa en så allmängiltig definition som möjligt, för att sedan applicera denna 

på begreppet 4GW (jämför med resonemangen i punkten 2.4).  

 

Genom detta arbetssätt hoppas jag också att så långt möjligt hantera begreppen validitet och 

reliabilitet, eftersom jag gör en avvägning mellan flera källor (jämför med punkten. 2.5). 

 

En invändning man kan anföra mot mitt arbete är att propaganda och vetenskap inte är 

oförenliga, propagandisten kan i sitt arbete med att ta fram sitt budskap mycket väl använda 

sig av vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt. Min inställning till detta blir att även om 

propagandisten kan gå vetenskapligt till väga i sitt arbete, är produkten eller snarare 

budskapet inte förenbart med det som kan kännetecknas som vetenskapligt då det först och 

främst syftar till att föra fram propagandistens syn och ”sanning”. Detta stämmer inte med 

resultatet av traditionell forskning som syftar till en objektiv ”sanning” 

 

3.2 Tidigare forskning 

Stefan Nacksten´s uppsats från 2004 ställer som forskningsproblem följande fråga, ”Vilken 

relevans och tillämplighet har begreppet fjärde generationens krigföring (”Fourth 

Genereation Warfare”)? 

För att besvara denna fråga och sin hypotes, som citeras på sidan sex i denna uppsats, väljer 

han att genomföra två fallstudier, Afghanistan 2001-2002 och Irak 2003. Som ett led i sitt 

arbete har Nacksten först analyserat 4GW, och därefter ställt denna analys mot resultaten av 

en syntes av fallstudierna syftande till att verifiera eller falsifiera sin hypotes.  
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Resultatet blev att varken fallstudie Afghanistan eller Irak kunde falsifiera hypotesen, 

eftersom endast fragment av teorin kunde bekräftas. Nacksten fann således att hypotesen 

kunnat verifieras, och ifrågasatte begreppet 4GW´s trovärdighet främst för att den saknar 

historisk kontext, brister i analysen av konfliktorsaker samt att aktörernas mål, medel och 

metoder inte sammanbinds utan att teorin fokuserar på metoder i form av hot mot USA i 

framtiden. Således finner Nacksten att själva teorin inte är gångbar som en förklaringsmodell 

för framtida krigföring. 

 

Antulio J Echevarria har i ett framförande kritiserat två av de tre idéer som Lind ser som 

centrala för teorin om 4GW.9 Lind beskriver dessa idéer som statens förlorade monopol på 

krigföring, återgången till en värld med kulturer i konflikt samt ”multiculturism” i USA.10 

Lind hävdar att den Westfaliska freden som slöts efter 30-åriga kriget var den moderna staten 

födelse, och ett resultat av detta var att krigföringen monopoliserades till att endast utövas av 

stater, ett monopol som håller på att försvinna enligt Lind. Vad Freden i Westfalen praktiskt 

innebar var att det Tysk-romerska kejsardömets överhöghet bröts ner och ersattes av 

territoriell suveränitet för runt 300 olika småfurstar. I avtalet beviljades bland annat dessa nya 

härskare rätten att förklara krig och ingå avtal med främmande makter, dock kunde avtal inte 

ingås om dessa ”gick emot Kejsaren eller Kejsardömet”. Avtalet kan alltså betraktas som en 

ny konstitution som försökte balansera politiska och religiösa hänsyn i kejsardömet snarare än 

den moderna statens födelse.11  

 

Både före och efter 1648 har grupperingar som inte kan betraktas som stater bedrivit 

kampanjer och krig, ett exempel på detta är Brittiska Ostindiska kompaniet som bedrev 

regelrätta krig för att uppnå handelsprivilegier i Indien efter freden i Westfalen. Ett annat 

exempel på liknande kampanjer före 1648 är Hansans militära och ekonomiska dominans i 

östersjöområdet. Att staten i praktiken skulle ha monopol på krig kan därigenom falsifieras 

och motbevisas genom historiska exempel. 

 

                                                
9 Echevarria, 2005  
10 Lind, Lind, William S. Schmitt John F och Wilson, Gary I. Fourth generation warfare: Another look, Marine 
Corps Gazette, 1994, fortsättningsvis Lind, 1994 
11 Echevarria, 2005 
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Att falsifiera återgången till en värld med kulturer i konflikt, som Lind menar skiljer sig från 

de senaste 350 årens konflikter som utspelats mellan statsbildningar, låter sig också göras 

genom en kort historisk exposé. Ända från de grekiska statsstaternas kamp mot det persiska 

riket, via de puniska krigen mellan Rom och Karthago och de kristna korstågen mot islam, till 

moderna strider mellan olika folkgrupper i länder som Rwanda och Kongo, har krig inneburit 

att olika kulturer ställts mot varandra. Indiankrigen i USA på 1800-talet ser jag som en i allra 

högsta grad konflikt mellan kulturer, den inhemska befolkningen stred för sin kultur och 

rätten att leva som sina förfäder, den amerikanska staten gjorde allt för att krossa denna kultur 

och inlemma indianerna i den ”civiliserade världen”. Om politiska system kan betraktas som 

kulturyttringar så innebär det att kriget mellan Nazi-tyskland och Sovjetunionen ur denna 

aspekt kan betraktas som en kulturell konflikt, och kalla kriget som en utdragen kamp mellan 

två motstående kulturer. Fenomenet med kulturer i konflikt är inget nytt och har aldrig heller 

försvunnit under 300 år för att nu dyka upp igen som Lind vill hävda. 

 

3.3 Vad kännetecknar vetenskap 

Vetenskap är en social konstruktion som utvecklats under generationer, genom att forskare 

utifrån sin livsåskådning försökt förstå hur människan, naturen och samhället fungerar. Detta 

betyder att vetenskapen ständigt förändras och att det inte finns någon absolut sanning utan 

bara en temporär sanning intill dess att den ersätts av ny förståelse.12 

Tyvärr är det svårt att finna en allmänt godtagen definition av vad vetenskap är, och 

vetenskapsteoretiker och filosofer har skilda uppfattningar om vad som utgör vetenskap. Vad 

jag försöker åstadkomma är att definiera ett förhållningssätt, eller ett antal kriterier som bör 

uppfyllas för att ett arbete skall kunna sägas ha skett i en anda av vetenskaplighet. 

 

Vad forskningsvärlden har lyckats med är att definiera det demarkationskriterium som Popper 

kallade falsifieringsprincipen, och som skiljer vetenskap från det ovetenskapliga. Inte ens 

Popper gick dock fri från kritik och han har själv framfört ”när det gäller kunskapsteori är jag 

oenig med i stort sett alla andra, utom möjligen Charles Darwin och Albert Einstein”13 

 

                                                
12 Häggström, Olle, Riktig vetenskap och dåliga imitationer, Fri Tanke Förlag, 2008, Stockholm, fortsättningsvis 
Häggström, 2008 
13 Popper , Karl R, Objective knowledge, An evolutionary approach, Clarendon Press, red. 1994, Oxford,   
Översättning av Bjereld, Varför vetenskap 
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Poppers uppställde som grundkrav för att något ska kunna betraktas som vetenskapligt, att det 

vetenskapliga rönet ska kunna vara falsifierbart. Med detta menar han att de skall gå att ställa 

upp hypoteser eller bassatser som om de motbevisades kullkastade teorin.  Enligt Popper´s 

mening kan ingenting fullt ut bevisas, däremot kan någonting fullt ut motbevisas.14 

“One can sum up all this by saying that the criterion of the scientific status of a 

theory is its falsifiability, or refutability or testability”.15 

Popper insisterade också på att det inte är möjligt att göra säkra förutsägelser om framtiden. 

Utsagor som påstår att de är absolut sanna eftersom de bygger på vetenskaplig, empirisk, 

forskning, kan enligt Popper inte godtas definitivt. När man genom en härledning från en teori 

finner att en observation stämmer med teorin, är det därmed inte sagt att denna verifikation är 

absolut säker, eftersom det i framtiden kan dyka upp fenomen som teorin inte kan förklara.16  

 

Tittar man närmare Bjereld så väljer han att sammanfatta vetenskapens normer i termerna 

intersubjektivitet, det vill säga att forskningsprocessen varit så klar att en annan forskare i 

princip skulle kunna upprepa resultatet med samma förutsättningar, osjälviskhet i 

forskningsarbetet och en grundläggande skepticism till såväl den egna verksamheten som 

verkligheten.17 Intersubjektivitet skiljer sig från absolut objektivitet eftersom det inte klargör 

om det är det man studerar som är oföränderligt, eller om alla som studerar det är färgade av 

samma perspektiv eller förförståelse. Med andra ord så påverkar vi medvetet eller omedvetet 

objektiviteten i vår studie i någon form eller grad och att uppnå full objektivitet blir därför 

svårt 

 

I sin bok, Riktig vetenskap och dåliga imitationer, gör Häggström ett försök att fånga det mest 

väsentliga i vad som avgör om något är vetenskapligt med hjälp av fyra kriterier. 

Det första handlar om att vetenskaplig argumentation bygger på empiri, noggrant insamlade 

data om yttervärlden, och logiska resonemang, som inte är grundade på forskarens privata 

inre upplevelser eller uppenbarelser.  

                                                
14 Popper , Karl R, Conjectures and refutations, The growth of scientific knowledge, Rouledge & Kegan Paul 
Lilited, red. 1972, London, s.256 
15 Popper , Karl R, Conjectures and refutations, The growth of scientific knowledge, Rouledge & Kegan Paul 
Lilited, red. 1972, London 
16 Goldman, Kjell och Mogens N Pedersen, Öyvind Österud, Statsvetenskapligt lexikon, Universitets förlaget, 
1997, Stockholm 
17 Bjereld, Ulf, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap, 3:e upplagan, Studentlitteratur AB, 2009, 
Lund 
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Ett annat kriterium, nära besläktat med det första, är att argumentationen skall vara 

kommunicerbar och verifierbar, det skall vara möjligt för andra forskare att förstå och 

kontrollera hur resultaten uppnås. Ett tredje kriterium handlar om att de vetenskapliga 

redskapen skall fylla en annan funktion än den rent kosmetiska, så att exempelvis inte 

matematiska metoder används enbart för att de ser avancerade och imponerande ut. 

Det fjärde kriteriet rör kritiskt tänkande. En sund skepsis mot såväl egna som andras teorier 

kan rentav sägas vara vetenskapens livsnerv enligt Häggström.18 

 

Häggström kommer fram till att riktig vetenskap förutsätter att forskaren outtröttligt betraktar 

sina vetenskapliga teorier med kritisk blick och utsätter dem för prövningar. Forskarens enda 

acceptabla förhållningssätt är att söka efter de sanna svaren på det problem hon studerar,  

oavsett vad dessa svar råkar vara. När hon redovisar sina slutsatser måste hon lägga lika stor 

kraft på de argument som talar emot slutsatserna som dem som talar för dessa. Att undanhålla 

läsaren de förstnämnda, för att enbart lägga fram de argument som stödjer de egna 

slutsatserna, är en vetenskaplig dödssynd, och den forskare som gör sig skyldig till detta 

befinner sig långt ute på det sluttande plan som leder mot pseudovetenskap enligt 

Häggström.19  

 

Att definiera pseudovetenskap är inte lika angeläget för denna uppsats som att definiera 

vetenskap, men för att underlätta förståelsen för vad som är vetenskapligt kan det vara på sin 

plats att se närmare på vad som betraktas som icke vetenskapligt, och vilka metoder som kan 

inordnas under detta begrepp. Nationalencyklopedin anger pseudovetenskap som: mystisk 

eller spekulativ forskning som inte är accepterad av vetenskapssamhället, t.ex. alkemi och 

astrologi.20  

 

Sven Ove Hansson ställer i en artikel, publicerad i tidskiften Folkvett, upp fyra definitioner på 

pseudovetenskap. 21 

                                                
18 Häggström, 2008 
19 Häggström, 2008 
20 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/lang/pseudovetenskap 
21 Hansson, Sven O, Vad är pseudovetenskap, Folkvett nr 3-4/1995, Stockholm, Denna artikel är en svensk 
version av "Defining Pseudo-Science", Philosophia Naturalis, 1996, 33(1), 169-176 
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1. Ett fenomen är pseudovetenskap om och endast om det icke är vetenskapligt, och den eller 

de personer som är ansvariga för fenomenet försöker skapa ett intryck av att det är 

vetenskapligt. 

2. Ett fenomen är pseudovetenskapligt om och endast om det ingår i en doktrin sådan att 

doktrinen inte är vetenskaplig, och framträdande företrädare för doktrinen försöker ge sken av 

att den är vetenskaplig. 

3. Ett fenomen är pseudovetenskapligt om och endast om det strider mot (god) vetenskap, och 

tillhör en doktrin som strider mot (god) vetenskap. 

4. Ett fenomen är ovetenskapligt om och endast om det strider mot (god) vetenskap. 

 

3.4 Vad kännetecknar propaganda 

Syftet med propaganda, till skillnad från andra typer av kommunikation som oftast syftar till 

att informera, är att påverka mottagaren och få honom eller henne att acceptera budbärarens 

uppfattning och tolkning av omvärlden. Propaganda har därför genom alla tider använts för att 

för att föra fram en åsikt eller bild av verkligheten som passar propagandisten agenda. 

 

En klargörande beskrivning av hur propaganda skall förstås ger Richard Nelson i boken A 

chronology and Glossary of Propaganda in the United States: 

”propaganda is neutrally defined as a systematic form of purposeful persuasion 

that attempts to influence the emotions, attitudes, opinions and actions of 

specified target audiences for ideological, political or commercial purposes 

through the controlled transmission of one-sided messages (which may or may 

not be factual) via mass and direct media channels”22 

Propaganda skall alltså förstås som ett verktyg för att främja en uppfattning eller åsikt som 

baseras på ideologiska, politiska eller andra grunder. Propaganda blir ett medium för att 

överföra den uppfattning som propagandisten vill förmedla i syfte att påverka mottagaren. 

För att lösa problemformuleringen behöver vi dock inte bara förstå vad propaganda är, utan 

framförallt vad som kännetecknar propaganda, och vilka tekniker som propagandan använder 

sig av.  

 

                                                
22 Nelson, Richard Alan, A chronology and Glossary of Propaganda in the United States, Greenwood Press, 
Westport, CT, 1996 
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Hans Hansson försöker i boken Bildspråkets grunder: om konst, film/TV, reklam, nyheter, 

barn/ungdomskultur förklara vilka kännetecken som utmärker propaganda. Han skriver att 

nya ordetiketter sätts på förhållanden för att därigenom få en god eller dålig känsloton kring 

en sak eller en händelse. Likaså används överföring, vilket innebär att en prestigeladdad 

person eller åtgärd kopplas ihop med det man vill framföra. Man väljer ut en viss aspekt av 

en händelse för att dra bort uppmärksamheten från en annan.  

 

Förenkling är också en vanligt förekommande teknik som innebär att man reducerar det 

mångfacetterade till något mycket enklare. Upprepningseffekten nyttjas också vilket innebär 

att man med upprepning av känsloladdade slagord förstärker den känslostämning som 

propagandatemat från början handlade om. 23 

Kännetecknande för propaganda är också att den är ensidig vilket gör det svårare för 

mottagaren att kritiskt bemöta argumenten eftersom ingen alternativ tolkning ges, och att den 

i det stora hela undviker öppna eller allsidiga resonemang. För att uppnå det syftet utformas 

propaganda ofta genom att avsändaren överdriver funktioner som finns i alla texter, men som 

i denna överdrivna form resulterar i propaganda. De vanligast överdrivna funktionerna är 

förenkling, förtätning, förstärkning och förklädnad.24 

För att ytterliggare åskådliggöra ovanstående kan en utveckling och beskrivning vara lämplig. 

Följande text är en bearbetning av Psychological Operations Field Manual No.33-1 samt 

Jowett och O´Donnels verk, jag tar här upp tekniker som är vanligt förekommande i 

propaganda, antingen helt eller delvis.25 

 

Förenkling: 

Budskapet förenklas kraftigt för att det skall vara lätt för mottagaren att ta till sig det. Detta 

kan göras genom rationalisering så att tvivelaktiga fakta skyls över med vaga och 

företrädesvis positiva fraser. Ett överdrivet förenklat svar får alltså förklara en komplicerad 

fråga genom en lättsam förklaring .  

                                                
23 Hansson, Hans, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström, Bildspråkets grunder: om konst, film/TV, reklam, 
nyheter, barn/ungdomskultur, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1992 
24 Jowett och O´Donnell, 1999 
25 Appendix I: PSYOP Techniques Psychological Operations Field Manual No.33-1, Headquarters; Department 
of the Army, Washington DC, 1979 samt Jowett och O´Donnel, 1999 
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Andra tekniker som används är fokusering som syftar till att bara visa den ena sidan av ett 

argument, eller selektering då man bara lyfter fram det som stödjer den egna saken. 

 

Förstärkning: 

Innebär att budskapet delar av budskapet är överdrivet förstärkt på ett värderande och ofta 

känsloladdat sätt genom till exempel bländande ord. Dessa anspelar på känslor som det är 

svårt att värja sig mot, familj, frihet, fred och så vidare, detta kan jämföras med dygdeord 

som har en stark positiv laddning. På detta vis kan man få mottagarens samtycke utan att 

denne behöver eller får argumentera. Att vara kategorisk och tvärsäkert framhålla den egna 

åsikten utan analys faller också under förstärkning. Som parantes kan nämnas att kategorisk 

står i motsats till skepticism som är ett kännetecken på vetenskap. Jag återkommer till detta i 

analysen.  

 

Förtätning: 

Förtätning innebär att man för ett resonemang som inte leder till eftertanke eller debatt, 

genom bl.a. presumtioner, outtalade förutsättningar som inte ifrågasätts (till exempel att alla 

föräldrar älskar sina barn) och som sedan får bevisa att resonemanget som förs är riktigt. 

Även intygande, det vill säga att man genom citat nyttjar en auktoritet eller expert för att 

bekräfta det egna budskapet, detta kan jämföras med tandkrämsreklam som ofta nyttjar 

”tandläkare” för att förstärka säljargumenten. 

 

Förklädnad: 

Budskapet kan förklädas för att dölja oönskade resonemang och slutsatser, genom att man 

använder lögner och halvsanningar som exempelvis att inte redovisa källor. Man kan också 

hålla budskapet så avsiktligt vagt att mottagaren själv får stå för tolkningen eller genom 

obestämdhet göra ifrågasättande svårare. Genom abstraktion undviker man att redogöra för 

konsekvenser av ett förslag eller ett påstående.  

Andra tekniker som nyttjas inom propaganda är att utse en syndabock så att man tar fokus 

från vad som egentliga problemet och istället lägger skulden på en grupp eller individ. Ren 

skrämselpropaganda används för att genom att appellera till människors inneboende rädsla 

skapa en fruktan för det okända eller upplevt farliga och därigenom få dem att acceptera 

propagandans budskap. 
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I propaganda används också ofta olika retoriska finter, genom att använda argument som 

inte är korrekta eller renhåriga når man framgång i sitt budskap. Det kan ske genom 

"vetenskaplig namedropping” då en expert eller person med hög status används för att ge 

det egna argumentet tyngd, experten behöver inte ens ha uttalat sig i sakfrågan eller ens bidra 

till att besvara grundfrågan. Genom att använda falska liknelser, då man jämför företeelser 

som egentligen inte har med varandra att göra, kan man skapa en bild som inte speglar 

verkligheten, detta bildmissbruk är också en vanligt förekommande teknik i propaganda. Att 

använda liknelser och metaforer tjänar inte alltid till att ge en behaglig utformning åt exakta 

men komplicerade tankar, utan kan användas ofta för att skyla över bristen på tankar.26  

Genom modusväxling skapar propagandisten en bild av att det man vill ska hända redan har 

inträffat. Att till exempel påstå ”vi har världens mest nöjda kunder” kan vara ett försök på 

modusväxling. 

 

3.5 Slutsatser av teoristudien och definitioner 

Syftet med de två föregående punkterna om vetenskap respektive propaganda har dels varit att 

beskriva och förklara kriterier som kännetecknar de bägge begreppen, men framförallt att 

skapa ett analysverktyg som jag sedan kan använda mig av i analysen av teorin om 4GW.  Jag 

avser därför att sammanfatta de tidigare punkterna så att analysen blir lätt att följa. 

Svårigheten med att ta fram definitioner har varit att det inte råder någon ensad uppfattning 

kring kriterierna vetenskap och propaganda. Många av gränsytorna är flyttande, och i sken av 

de delade uppfattningar som råder i forskarvärlden när det gäller att avgöra vad som är 

vetenskapligt eller inte, vore det prov på mycket dåligt omdöme att fastställa absoluta kriterier 

för vetenskap (det vore ju att implicit att antyda att det här begriper jag bättre än någon 

forskare eller vetenskapsfilosof). Dock är jag nödgad att åtminstone göra en ansats att 

kategorisera begreppen för att kunna svara på min problemformulering, väl medveten om 

riskerna med detta. För att minimera dessa risker väljer jag att försöka hålla mig på ett så 

övergripande plan som uppgiftsställningen tillåter, genom att ställa upp ett fåtal kriterier som 

jag funnit att det råder viss koncensus kring. 

 

                                                
26 Næss, Arne, Empirisk semantik, Nordstedt & söner, Stockholm, 1971, s.55 
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När det gäller vad som krävs för att bedöma om ett arbete eller ett argument är vetenskapligt 

och har drivits framåt i en anda av vetenskaplighet, det vill säga grundar sig på vetenskapliga 

metoder, har jag kommit fram till att en teori måste vara falsifierbar, enligt de kriterier som 

Poppers redogör för, för att kunna anses vara vetenskaplig. Teorin måste vara dessutom vara 

intersubjektiv, det vill säga att andra forskare skall kunna upprepa forskningen eller 

experimentet och komma fram till samma resultat. Att inta en grundläggande skepticism till 

såväl den egna verksamheten som verkligheten är också ett krav som forskaren måste 

uppfylla för att säkerställa objektivitet så långt möjligt. Bjereld nämner också osjälviskhet i 

forskningsarbetet vilket innebär att forskaren låter allt sitt forskningsmaterial stå till 

kritikernas förfogande, men då jag inte har tillgång till Lind´s material samt att mycket av 

hans arbete är abstrakt och bygger på hans egna tankar och resonemang blir detta inte en 

faktor som vägs in i analysen, begreppet omfattas dock till del av intersubjektivitet. 

 

Dessa kriterier på vad som kan kännetecknas som vetenskapligt finner jag vara så allmänt 

vedertagna att jag kan använda dem i min analys av Lind, och därigenom kunna stödja min 

problemformulering utan att behöva gå djupare in i vetenskapsfilosofin. 

 

Som stöd för att betrakta vetenskapligheten i Lind´s teorier kommer jag att ha ett antal 

kännetecken på pseudovetenskap i åtanke under analysarbetet. Dessa är bristande 

falsifierbarhet vilket blir naturligt med koppling till Poppers demarkationskriterium. 

Likgiltighet för motsägande argument och fakta då dessa fakta kan motsäga forskarens 

hypotes, är också exempel på ett kriterium som kännetecknar pseudovetenskap. Att använda 

sig av handplockade exempel för att stödja det egna resonemanget och därigenom utelämna 

andra exempel som skulle kunna motsäga resonemanget är ytterligare ett exempel på 

pseudovetenskap och innebär dessutom att forskaren inte förhåller sig skeptisk till sitt eget 

arbete. När en teori har bristande förklaringsvärde och inte klarar av att definiera eller 

förklara det som den föresatt sig att beskriva så blir den också icke-vetenskaplig och 

därigenom pseudovetenskaplig. Den övergripande definitionen på pseudovetenskap som jag 

förstår det blir därför, argumentation som utger sig för, eller ger sken av, att vara vetenskaplig 

men som inte är det.  
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Med stöd av definitioner på pseudovetenskap finner jag också att om en teori eller hypotes 

är självmotsägande så är den falsk, om en teori är självmotsägande blir den också svår att 

hanteras med Popper´s falsifieringsprincip. Kriterierna på pseudovetenskap blir dock i sig inte 

ett analysverktyg utan blir som sagt ett stöd för kriterierna på vetenskap. 

 

När det gäller tekniker som används i propaganda kan det ibland vara svårt särskilja dem från 

”renhårig” retorik. Många tekniker används även i vetenskapliga och andra sammanhang, så 

är till exempel förenkling vanlig i vetenskapliga sammanhang samtidigt som det är en 

propagandateknik, och jag finner detta som naturligt då både vetenskapen och propagandan 

använder sig av retorik för att förmedla sina budskap. Det är i vilket syfte, och i vilket 

sammanhang dessa tekniker används som skiljelinjen mellan vetenskap och propaganda kan 

dras. 

 

Propaganda kännetecknas av ett språkbruk som försvårar mottagarens kritiska granskning av 

budskapet. Komplicerade sammanhang och företeelser slätas över med förenklingar och 

förtätningar. De tekniker som redovisats tidigare kan tillsammans med en analys av Lind´s 

resonemang och påståenden utgöra en plattform som kan påvisa förekomsten av 

propagandistiska element i Lind´s texter. 

 

I min analys kommer jag att förhålla mig olika till kriterierna på vetenskap respektive 

kriterierna på propaganda, detta eftersom de olika kriterierna för vetenskap var och ett för sig 

väger tungt och den eventuella bristen på förekomst av dessa därför blir central när det gäller 

att avgöra om ett arbete skall kunna anses vara vetenskapligt eller inte. Kriterierna för 

propaganda ligger så pass nära, och har i många fall så stora likheter med, vanlig retorik att 

enstaka förekomster av dessa inte kan anses räcka för att avgöra om ett arbete tenderar att bli 

propagandistiskt. Därför krävs upprepade fall av användning av dessa tekniker för att man 

skall kunna anse att arbetet närmar sig propaganda, och det har därigenom varit viktigare  att 

finna fler tecken på propagandatekniker än det har varit det har att finna tecken på brister i 

vetenskaplighet. 

För att åskådliggöra mina slutsatser och underlätta resonemangen i analysen har jag 

sammanställt kriterierna för vetenskap och propaganda i tabellform. Kriterierna på 

pseudovetenskap är bara stödjande och listas därför inte. 
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Kriterier på 
vetenskap 

Innebörd Konsekvens vid förekomst av, 
eller brist på 

Falsifiering En teori måste kunna falsifieras genom att 
det går att ställa upp bassatser som om de 
motbevisas kullkastar teorin. 

Intersubjektivitet Innebär att det skall gå att upprepa 
forskningen med samma förutsättningar 
och då uppnå samma resultat. Detta 
förutsätter att forskningen är öppen och 
att forskaren redovisar alla steg i hur han 
kommit fram till sitt resultat. 

Skepticism En grundläggande skepsis till sitt eget 
arbete gör att resultatet kommer att 
uppvisa en högre grad av objektivitet. 
Skepticism står i motsatsförhållande till 
kategorisk. 

Om teorin om 4GW uppfyller dessa krav 
så kan den anses som grundad på 
vetenskap och Lind kan anses ha arbetat i 
en anda av vetenskaplighet. 
 Om en eller flera av dessa kriterier 
saknas i teorin om 4GW så kan teorin 
anses vara icke-vetenskaplig då dessa vart 
och ett väger tungt för vetenskapligheten i 
ett arbete som helhet. 

 
Kriterier på 
propaganda 

Innebörd Konsekvens vid förekomst av, 
eller brist på 

Ordetiketter Genom att uppfinna nya begrepp och ord 
ger man dels sken av att det beskrivna 
fenomenet är så nytt att ingen tidigare 
definierat det, och dels kan man samtidigt 
passa på att ge det en god eller dålig 
känsloton. 

Förenkling Genom att rationalisera, ge lättsamma 
förklaringar samt genom selektering 
och fokusering kan budskapet skyla över 
bristande fakta och bara lyfta fram det 
som talar för den egna saken. 

Förstärkning Bländande ord och dygdeord ger en 
positiv bild av budskapet. Att vara 
kategorisk bidrar också till att förstärka 
budskapet. 

Förtätning Genom presumtioner och intygande blir 
budskapet svårt att ifrågasätta. 

Förklädnad Att använda sig av lögner och 
halvsanningar är en vanlig 
propagandateknik, gärna kombinerat med 
att budskapet hålls avsiktligt vagt. Genom 
abstraktion undviker man att redogöra 
för kostnaderna eller konsekvenserna av 
ett förslag. 

Syndabock Att utse syndabockar är vanligt 
förekommande då det ger en förklaring 
till en företeelse utan att mottagaren 
behöver känna sig skyldig. 

Skrämselpropaganda Genom att redogöra för vad som kan 
hända om man inte åtgärdar det som 
propagandisten beskriver som ett hot 
vädjar man till mottagarens rädsla. 

Name-dropping Att nyttja ”auktoriteter” eller ”experter” 
ger en air av vetenskaplighet till ett 
påstående. 

Förekomsten av enstaka fall av dessa 
tekniker innebär inte att budskapet i sig 
blir propaganda eftersom teknikerna, till 
exempel förenkling, också förekommer i 
andra typer av texter. Det är först när 
dessa tekniker är flitigt förekommande, 
kopplat till det sammanhang och det syfte 
de används för, som man kan börja 
betrakta en text som propaganda. Därför 
krävs det flera fall av dessa tekniker 
Lind´s texter om teorin om 4GW för att 
det skall bli aktuellt att betrakta det som 
propaganda 
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Bildmissbruk Falska liknelser bidrar till att försvåra 
ifrågasättande av budskapet genom att de 
företeelser som jämförs inte är 
kompatibla. 

Modusväxling Genom att konstatera att fenomenet man 
beskriver redan har inträffat gör 
propagandisten det ”lönlöst” att 
ifrågasätta grundbudskapet. 

Upprepningseffekter Genom att upprepa känsloladdade delar 
av budskapet förstärker man den 
känslostämning man vill åstadkomma och 
nöter samtidigt in sitt budskap. 

 

4 Analys 
 

4.1 Allmänt om genomförande 

Avsikten är nu att sammanföra de slutsatser som tagits fram kring vetenskap och propaganda, 

och sätta dessa i förhållande till 4GW. Jag avser därför att först redogöra för 4GW utifrån de 

avgränsningar som tidigare angivits. Upplägget blir en övergripande genomgång av de tre 

texterna från 1989, 1994 samt 2004 där jag försöker plocka ut de mest väsentliga begreppen 

och budskapen för den efterföljande analysen, dock redogör jag för vissa citat och begrepp i 

Lind´s texter först i samband med analysen av dessa. Huvudfokus för analysen blir att försöka 

visa på förekomsten av propaganda liknande tekniker eller element i Lind´s texter baserat på 

artikeln daterad 2004 (jämför med resonemanget i pkt. 2.3 Materialdiskussion). 

 

4.2 Fjärde generationens krigföring 

När Lind 1989 första gången redogör för vad han anser är den kommande 4GW presenterades 

denna nya generation i förhållande till de tidigare tre generationerna. Dessa generationer anser 

Lind tog sitt avstamp i den Westfaliska freden 1648 som enligt honom utgjorde starten på den 

moderna statsbildningen. Krigföringen utvecklades till nu ”line and column”, linje och 

kolonn, som kännetecknades av en tät gruppering, av framför allt infanteri, för att öka 

effekten av dåtida handeldvapens relativt låga eldkraft. Detta var enligt Lind första 

generationens krigföring, och den kulminerade under Napoleon och 1800-talet.  
 

Andra generationens krigföring kännetecknas av ett erkännande av operationskonsten parat 

med en teknikutveckling, och ökning av eldkraften, som omöjliggjorde första generationens 

”line and column”. Den period som främst kännetecknas av detta är första världskriget enligt 

Lind.  
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Första världskrigets masslakt och stillastående skyttegravskrig tvingande fram nya idéer och 

ledde till det som kom att bli känt som ”maneuver warfare”, manöverkrigföring, den tredje 

generationens krigföring. Istället för andra generationens utnötningsstrider skulle fienden 

kringgås och fokus läggas på motståndarens svagheter, Lind beskriver detta som ett slags 

militärt ”judo-kast”.27 Kännetecknande för alla dessa generationer har varit att de, trots sina 

olikheter, har varit krig mellan statsbildningar och deras militära styrkor. 

 

1994 presenterade Lind de tre idéer som han såg som centrala för teorin om 4GW. Dessa är 

statens förlorade monopol på krigföring, återgången till en värld med kulturer i konflikt samt 

”multiculturism” i USA. Dessa krafter eller fenomen är det som i grunden kommer att 

känneteckna 4GW i framtiden. I denna artikel introducerar Lind också ett nytt begrepp, 

”nontrinitarian war” som han hämtat från den israeliske militärteoretikern Martin van 

Creveld.28 Konceptet ”nontrinitarian” bygger på Clausewitz ”triad” som i korthet går ut på att 

det i all form av konflikt och krigföring finns tre tendenser närvarande, emotionell krafter, 

som om de inte kontrolleras kommer att få kriget att spinna vidare i en allt våldsammare spiral 

bortom all kontroll, ovisshet och osäkerhet, vilket till viss del motverkar doktriner och gör 

kriget oförutsägbart, samt ett försök att använda kriget för att uppnå ett mål. Dessa tendenser 

motsvaras i sin tur av tre institutioner, folket, militären samt regeringen.29  

Creveld menar i sin bok The transformation of war att dessa begrepp inte längre räcker till för 

att beskriva modern krigföring, framförallt inte den lågintensiva konflikten, utan att dagens 

krigföring inte kan definieras enbart på grundval av Clausewitz teser. 30 

 

I denna artikel går Lind också till angrepp mot det han anser vara den västerländska kulturens 

stagnation och dess förfall som han säger till viss del drivits på av kulturradikaler som hatar 

vår västerländska Judisk-Kristna kultur, och av element ur andra kulturer, exempelvis Islam, 

som utnyttjar västvärldens sönderfall. Detta sönderfall resulterar i kulturell fragmentering 

längs linjerna etnicitet, kön, sexualitet och klass. Artikeln avslutas med en dyster 

framtidsutsikt, ”The next real war we fight is likely to be on American soil”.31 

                                                
27 Widén och Ångström, 2004, s.189-191 
28 Lind, 1994 
29 Widén och Ångström, 2004, s.28-31 
30 Creveld, Martin van, The transformation of war, The Free Press, New York 1991, s.49-62 
31 Lind, 1994 
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2004 gör Lind en återkoppling till sina tidigare artiklar och trycker återigen på tesen att 

krigföringen utvecklats i generationer, men också att USA numera de facto strider mot en 

fiende som i allt väsentligt är ”fjärde generationens”. Detta innebär i sin tur att de befintliga 

försvarsmakter som idag tränas för att slåss mot en likvärdig, av en statsapparat understödd, 

motståndare får stora problem att hantera morgondagens hot, och det kommer enligt Lind att 

krävas nya metoder för att hantera detta.32 

 

I sitt arbete från 2004 får Lind´s syn på en strid mellan kulturer blomma ut och en stor del av 

texten ägnas åt att beskriva att Islam återigen är det största hotet mot den västerländska 

kulturen, och hur islam återupptagit sin strategiska expansion bl.a. genom massimmigration 

till Västeuropa och USA.  

 

Genomgående i alla texter är att när Lind redogör för tidigare generationer, som han anser är 

överspelade, så beskriver han dessa bara i termer av tekniker som kraftsamling, eldkraft, 

manöver med flera. Till skillnad från detta så beskrivs fjärde generationen också utifrån 

krigsorsaker och andra bakomliggande faktorer. 

 

4.3 Fjärde generationens krigföring och vetenskaplighet 

För att försöka falsifiera hypotesen om krigföringens generationer kan det vara intressant att 

analysera hur Lind bemöter kritik från General James Mattis, amerikanska marinkåren. Mattis 

kritik går ut på att det som Lind framför som argument för sin teori inte bidrar till att föra 

diskussionen om framtida krigföring framåt, utan att Lind bara ägnar sig åt att återupprepa 

vad andra tänkare och teoretiker tidigare konstaterat.  Lind svarar då: 

”…that isn’t quite what we Fourth Generation intellectuals are saying. On the 

contrary, we have pointed out over and over that the 4th Generation is not novel 

but a return, specifically a return to the way war worked before the rise of the 

state”.33 

Att krigföringen utvecklats i tre distinkta generationer som tagit sitt avstamp i Westfaliska 

freden 1648, alltså den moderna statens uppkomst enligt Lind, har varit grunden för hela 

resonemanget kring 4GW.  

                                                
32 Lind, 1989 
33 Lind, 2004 
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Lind konstaterar visserligen att 4GW bland annat kännetecknas av att staten förlorar sitt 

monopol på att föra krig, ett monopol som uppstod med Första generationens krigföring enligt 

honom, men han har i alla texter argumenterat för 4GW som en följd av Tredje generationens 

krigföring. Lind finner nu plötsligt att 4GW inte är en utveckling av tidigare generationer, 

utan en återgång till tiden före generationernas födelse. Hur man än vrider och vänder på detta 

resonemang så faller det på sin egen orimlighet. Antingen utgör 4GW både generation noll 

och generation fyra varvid hypoteserna om generationsutveckling får svårt att förklaras 

eftersom en ny generation måste komma efter tidigare generationer, eller som Lind själv 

uttrycker det ”a continous evolutionary process”34, eller så är hela begreppet kring 

krigföringens generationer i grunden felaktigt. Oaktat hur det förhåller sig med den saken så 

är ett kriterium på vetenskaplighet att om en teori eller hypotes är självmotsägande så är 

den falsk och därigenom pseudovetenskaplig, vilket jag anser är fallet med detta påstående. 

På detta viss omöjliggör Lind också indirekt alla försök att falsifiera denna hypotes om 

krigföringens generationsutveckling eftersom dess status som hypotes inte förklarar sig själv. 

Genom att teorin om krigföring som en utveckling i generationer aldrig helt har bevisats, eller 

för den delen accepterats av omvärlden, blir de slutsatser som dras utifrån denna med 

koppling till 4GW ytterst svaga sett ur ett vetenskapligt perspektiv. 

 

När Lind använder sig av Creveld´s begrepp ”non-trinitarian” war gör han sig skyldig inte 

bara till vetenskaplig name-dropping, vilket jag åtekommer till i analysen av propaganda, utan 

han omformulerar också sin teori och påstår att den första tes som formade 4GW var att 

”future war will be increasingly nontrinitarian…and waged outside the nation-state 

framework”.35 Intersubjektiviteten i detta resonemang är svår att följa då begreppet ”non-

trinitarian war” inte förekommer i Lind´s första artikel, och Creveld´s bok publicerades först 

två efter denna. Clausewitz gör inte heller någon distinktion mellan ”trinitarian war” och 

”non-trinitarian war” helt enkelt eftersom de tendenser han diskuterar i samband med triaden 

enligt honom förekommer i alla krig. Att försöka falsifiera begreppet ”non-trinitarian war” 

och ställa det mot ”trinitarian war” blir därför ogörligt eftersom begreppet ”trinitarian” i sig 

inte innehåller någon urskiljning utan bara är en beskrivning på de tendenser som förekommer 

i alla krig. Jag återkommer till detta resonemang under diskussionen. 

                                                
34 Lind, 1989 
35 Lind, 1994 
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För att bedöma förekomsten av skepsis i Lind´s texter måste vi leta efter förekomsten på 

reflektioner kring eller ifrågasättande av hans egna hypoteser. Lind avslutar visserligen sin 

första artikel med orden: 

”The purpose of this paper is to pose a question, not to answer it. The partial 

answers suggested here may in fact prove to be false leads”.36 

Denna skeptiska inställning till sitt eget arbete är en viktig del av ett vetenskapligt 

förhållningssätt, men Lind ifrågasätter aldrig mer sin egen teori utan i fortsättningen förhåller 

sig till sina tankar om bl.a. krigföringens generationer som etablerade fakta. Lind ger inte 

heller några tänkbara alternativ till sina tolkningar vare sig i sin första artikel eller senare, 

hans försök till vetenskaplig skepticism är det enda exemplet på detta i texterna. Som 

motsats till skepticism kan man sätta begreppet kategorisk som står i kontrast till ödmjukhet 

inför det egna resultatet, och därigenom den objektivitet i forskningen som bör vara 

närvarande i ett vetenskapligt arbete. Ju vanligare och mer förekommande denna kategoriska 

hållning till det egna arbetet är desto större likheter får det med pseudovetenskap.  

 

Ett tydligt exempel på denna kategoriska inställning till sina egna hypoteser och sin teori ger 

Lind redan i artikeln från 1994: 

”Fourth generation has arrived”37   

Lind citerar visserligen en av sina anhängare genom detta uttalande, men säger att han håller 

med om påståendet. Bortglömt är avslutningen från artikeln publicerad 1989 om att teorin om 

4GW bara är ett försök att ställa frågor och skapa debatt, det finns alltså inte någon distinktion 

mellan när 4GW är ett inlägg för att väcka frågor och skapa debatt (jämför med föregående 

citat), och när det blir till en teori.  En sådan distinktion skulle kunna vara resultatet av en 

empirisk prövning av hypotesen som därigenom verifierades och blev en teori. Avsaknaden 

av detta pekar på att någon sådan prövning genom falsifiering aldrig gjorts av Lind, utan han 

konstaterar bara kategoriskt faktum. 

 

                                                
36 Lind, 1989 
37 Lind, 1994 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-12-09 
SA 09 HT 
Mj Thomas Bjerregaard  
 

 - 30 - 

Fler exempel på Lind´s kategoriska inställning till sin egen teori är: 

”Now, state militaries find it difficult to imagine war in any way other than 

fighting state armed forces similar to themselves”.38 

Detta kategoriska påstående tar inte hänsyn till specialförbanden och den förmåga de 

utvecklat att utbilda och strida tillsammans med inhemska styrkor i kampen mot irreguljära 

förband. Lind hävdar vid ett annat tillfälle: 

”The fourth generation heralds the end of modern war and possibly of the 

modern era as well.”39 

Ytterliggare ett exempel på ett kategoriskt uttalande, den enda förklaringen på vår nuvarande 

situation, och konsekvensen av 4GW, är att krig som vi förstår det är på väg att försvinna och 

ersättas av en situation som hotar hela vår kultur. Detta faller påstående faller också in under 

propaganda vilket jag återkommer till senare. Ett annat exempel är: 

”When it comes to Fourth Generation War, it seems nobody in the American 

army gets it”.40 

Återigen ett kategoriskt uttalande som denna gång drar hela den amerikanska armén över en 

kam. Att ingen förstår 4GW borde ju rimligtvis få Lind att reflektera över: 

1. Är det fel på teorin, eller delar av den? 

2. Om teorin är den rätta, är det då fel på de argument som används för att föra fram 

budskapet, eller på det sätt det förs fram? 

Inget av ovanstående reflektioner gör Lind i sina texter, och eftersom Lind´s budskap inte 

verkar förstås av någon företrädare för den amerikanska armén så kan man anta att den lider 

av bristande förklaringsvärde som är ett kännetecken på pseudovetenskap. 

 

Eftersom det varit svårt att hitta tecken på vetenskaplighet i de hypoteser som utgör grunden 

för teorin om 4GW påverkar detta också vetenskapligheten i teorin som helhet. Detta stämmer 

också överens med de slutsatser som Nacksten och Echevarria dragit som resultat av sina 

arbeten (jämför med pkt 3.1 Tidigare forskning). 

 

                                                
38 Lind, 2004 
39 Lind, 1994 
40 Lind, 2004 
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4.4 Fjärde generationens krigföring och propaganda 

Lind blandar i alla tre artiklar begrepp som eldkraft, manöver och kraftsamling som alla kan 

hänföras till metoder eller tekniker, med begreppet insurgency som måste sägas vara en form 

av krigföring. Detta äpple kontra päron resonemang leder oss till att tro att till skillnad från 

4GW som beskrivs med politiska, ekonomiska och sociala krafter, så har tidigare krigföring 

fokuserat alltför snävt på enbart militära metoder.41 Vi fås att förstå att 4GW har en holistisk 

ansats, samtidigt som tidigare generationer haft för snävt fokus. Denna teknik är i propaganda 

känd som bildmissbruk och förkommer i Lind´s texter. 

 

Må så vara att Lind inte infört begreppet ”non-trinitarian war” men han bygger vidare på det 

och använder det i sina resonemang. Detta stämmer överens med propagandatekniken 

ordetiketter då man uppfinner ett nytt begrepp för att förstärka sitt budskap, men framförallt 

gör han sig skyldig till ”vetenskaplig name-dropping” då Creveld aldrig uttalat sig för 4GW. 

Creveld´s teorier ”kidnappas” på detta vis, Lind påstår till och med att Creveld har byggt 

vidare på 4GW´s ursprungliga idé, och Creveld får därigenom finna sig i att bli utnyttjad i 

sammanhanget 

 

Lind använder rädslan för det okända eller främmande som en viktig faktor för att föra fram 

sitt budskap, islam utmålas upprepade gånger i Lind´s texter som ett hot, och faktiskt utgör 

enligt Lind främmande kulturer det enda hotet i framtiden. På detta sätt gör han sig skyldig till 

förenkling av en komplicerad fråga samtidigt som skrämselpropaganda får en framträdande 

roll i och med att budskapet hela tiden upprepas (upprepningseffekten). För att förtydliga 

ytterligare, Fourth Generation Warfare: Another Look avslutas med två meningar som spelar 

på läsarens rädslor. Först det citat som redan använts för att peka på likheter med 

pseudovetenskap: 

”The fourth generation heralds the end of modern war and possibly of the 

modern era as well.”42 

Lind hävdar här att vi står inför slutet på vårt moderna samhälle och en återgång till något 

mörkare, och förmodligen farligare, och vill därigenom skrämma oss till att anamma hans 

idéer. Den sista meningen i denna artikel förutsäger olycksbådande: 

”The next real war we fight is likely to be on American soil” 43 
                                                
41 Echevarria 2005  
42 Lind, 1994 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-12-09 
SA 09 HT 
Mj Thomas Bjerregaard  
 

 - 32 - 

Tillsammans spelar dessa påståenden på våra rädslor till skillnad från mer nyanserade 

budskap som skulle kunna vädja till vårt sunda förnuft. 

 

Citatet som redan använts för att peka på hur kategorisk Lind är i sina påståenden 

”Fourth generation has arrived”44   

 innebär samtidigt att Lind gör bruk av modusväxling, huruvida teorin om 4GW stämmer 

eller inte kan inte längre ifrågasättas eftersom han konstaterar faktum, ”vi lever redan med 

fjärde generationens krigföring”. 

 

Lind väljer 2004 att gå i svaromål efter kritik från General Mattis. Mattis kritik går ut på att 

det som Lind framför som argument för sin teori inte bidrar till att föra diskussionen om 

framtida krigföring framåt. Mattis menar att genom att läsa och förstå historia kommer man 

fram till att Lind´s slutsatser inte är nya. Genom ett svar som i stort säger ”det har vi aldrig 

sagt utan tvärtom menar vi” och i princip hålla med Mattis så vänder Lind Mattis kritik till 

sin fördel. Genom denna överföring hamnar motståndaren till 4GW tanken, general Mattis, 

indirekt på samma sida som Lind. Att Lind´s resonemang får konsekvenser för teorin nämner 

Lind inte.  (Jämför med pkt 4.3.) 

 

De citat som följer nedan är hämtade ur den senaste texten från 2004 och används för att 

exemplifiera hur ofta Lind använder lösryckta påståenden när han argumenterar för sin teori. 

Han redogör heller aldrig djupare för vad dessa påståenden innebär eller varifrån han hämtat 

dem vilket leder till förklädnad: 

”in war games in the 19th Century, German junior officers were routinely given 

problems that could only be solved by disobeying orders” 45  

Här finner jag att Lind blandar ihop en utbildning som syftade till att underlydande skulle 

tränas att fatta beslut i brist på order, inte bryta givna ordrar. Lind´s påstående faller in under 

lögner och halvsanningar eftersom han inte underbygger det.  

 

 

                                                                                                                                                   
43 Ibid 
44 Lind, 1994 
45 Lind, 2004 
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Dessutom var detta under en period då första generationens krigföring gällde, och enligt Lind 

kännetecknades denna period av hård disciplin som var en förutsättning för att behålla 

kontrollen över linjer och kolonner i dåtida värnpliktsarméer. Att då samtidigt träna officerare 

i att bryta order blir ett märkligt resonemang. 

 

Ett påstående som skulle behövas förklaras närmare av författaren eftersom det implicit 

antyder att den viktigaste uppgiften för dåtida befälhavare var att se till att den egna sidan inte 

deserterade, åtminstone inte innan motståndarens soldater hade gjort det är:  

”…an 18th century´s soldier´s main objective was to dessert…” 46  

För mig framstår detta som en förenkling som dessutom kan omfattas av lögner och 

halvsanningar eftersom ingen ytterliggare förklaring ges till varför 1700-tals soldaten så 

gärna ville desertera. 

 

Avslutningsvis anser Lind att ett samhälle med många kulturyttringar icke är önskvärt och 

han använder skrämselpropaganda för att övertyga läsaren om detta. 

 “…a poisonous ideology of “multiculturalism”…” (Lind´s kursivering) 47  

Dels använder sig Lind av en ny ordettikett, ”multiculturalism”, men framför allt ställer han 

begreppet i dålig dager i och med att han kopplar ihop det med poisonous (giftig). Man frestas 

att reflektera över att den amerikanska kultur som Lind anser är på väg att falla sönder och 

kasta landet ut i kaos faktiskt är resultatet av 200 års invandring och assimilering av olika 

kulturer. 

 

4.5 Resultat- och metoddiskussion 

Med stöd av tidigare forskning, och vad jag kommit fram till i analysen avseende 

vetenskapligheten i Lind´s arbete så saknas de flesta av de kriterier som kan tillskivas ett 

arbete som bedrivs i vetenskaplig anda i Lind´s texter. Vad som dessutom framkommit, och 

som jag kunnat peka på i ett antal exempel, är att Lind ofta använder metoder och tekniker 

som har mer gemensamt med propaganda än vetenskap. I traditionellt vetenskapligt arbete hör 

sådana metoder inte hemma eftersom arbetet skall kunna stå för sig själv utan att forskaren 

skall behöva ta till retoriska finter och andra knep för att stödja och stärka sina hypoteser.  

 
                                                
46 Lind, 2004 
47 Ibid 
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Även om min analys av vetenskapligheten i Lind´s arbete inte är omfångsrik sett till antalet 

exempel som tas upp så finner jag att dessa exempel i sig är så graverande att de kastar en 

skugga över hela teorin. Exemplen tar dessutom fasta på grundläggande kriterier som måste 

uppfylla av ett vetenskapligt arbete, och genom att Lind inte lyckas uppnå dessa anser jag att 

de exempel som framförts räcker för att bekräfta Lind´s bristande vetenskaplighet. 

 

En invändning mot mitt arbete skulle kunna vara att de argument som analyserats ur ett 

propaganda perspektiv var och ett för sig kunna vara ”renhårig” retorik, men eftersom det 

förekommer så många exempel på tekniker som propaganda utnyttjar, och att detta upprepas 

gång på gång, anser jag att Lind passerar gränsen för vanlig retorik och närmar sig 

propaganda.  

 

5 Avslutning  
 

5.1 Allmänt om avslutning 

I detta kapitel avser jag att inledningsvis redogöra för lite tankar som dykt upp under arbetets 

gång men som inte omedelbart kan kopplas till min inledande problemformulering, för att 

därefter sammanfatta uppsatsen. Till sist gör jag en reflektion över vad det skulle innebära om 

Lind´s teori om 4GW trots allt är riktig. Jag utnyttjar detta kapitel till en något mer frisinnad 

inställning till mina egna resonemang då de inte ingår i själva analysen. 

 

5.2 Diskussion  

Det finns redan en uppsjö av forskning och teorier om insurgency, redan Sun Tsu diskuterade 

ämnet, Clausewitz nämner det, manualer som Small Wars från 1940 behandlar 

counterinsurgeny, Mao Tse-tung skrev om gerillakrig på ett förtjänstfullt sätt. Ämnet är inte 

nytt, Lind bara förstärker det och ger en förvriden bild av ett tänkbart scenario, detta har också 

varit innebörden av en del av den kritik som riktats mot Lind´s 4GW.  

Echevarria uttrycker det som: 

”We do not need another label, as well as an incoherent supporting logic, to 

obscure what many have already made clear” 48 

 

                                                
48 Echevarria, 2005 
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Jag har valt att inte lägga för mycket kraft på Lind´s inställning till främmande religioner och 

kulturer i analysen och vad detta kan säga om honom, utan bara analyserat tekniken han 

använder i argumentationen. Jag har undvikit detta för att det annars skulle kunna leda till en 

diskussion om de bakomliggande motiv som driver Lind, varav ett skulle kunna vara rasism, 

vilket i sin tur skulle vara svårt att leda i bevis.  

Fattiga arbetares, studenters och flyktingars immigration till Västeuropa och USA visar enligt 

Lind på en större plan att ersätta traditionella kristna västerländska värderingar, och vår kultur 

med Islam. Att denna immigration skulle kunna ha sina rötter i en strävan efter fred eller 

ekonomisk trygghet reflekterar Lind inte över, utan påståendet lämnar bara en bitter eftersmak 

av konspirationsteori och främlingsfientlighet efter sig. 

 

För att återgå till Crevelds ”non-trinitarian war” så är de tendenser som Clausewitz såg som 

förekommande i alla konflikter, emotionell krafter, ovisshet och osäkerhet, samt ett försök att 

använda kriget för att uppnå ett mål med sina motsvarigheter folket, militären samt 

regeringen, inte statiska och skall heller inte läsas bokstavligt. Så kan till exempel regering 

förstås som vilken som helst samling av styrande funktioner samlade i en person eller flera.49 

Liknande förklaringar gör Clausewitz också när det gäller militära krafter och folket. 

Eftersom Clausewitz finner att dessa tendenser finns närvarande i alla krig i historien blir det 

ologiskt att tala om ”non-trinitarian war” eftersom det inte går att göra distinktionen 

”trinitarian war”, tendenserna är ju ständigt närvarande i alla krig och kan därigenom inte 

användas som urskiljande. 50 Begreppet ”non-trinitarian” war kan inte existera eftersom 

Clausewitz aldrig påstår att det finns något som kan betecknas ”trinitarian war”. 

 

5.3 Sammanfattning 

I mitt arbete med denna uppsats har jag fått en djupare förståelse för vikten av att vara 

metodisk och vetenskaplig när man tar sig an en uppgift. Det är viktigt att resultatet av arbetet 

speglar en ärlig ansats att reda ut ett problem utifrån bästa förmåga, att man kan stå för de 

slutsatser som man nått fram till, men också att vågar ange brister eller osäkerheter i sitt 

arbete.  

                                                
49 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier Fakta Bokförlag, Stockholm, 2002, s. 596 
50 Echevarria, 2005 
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Det har varit en oväntad, men positiv effekt av mitt ämnesval och mitt teoriupplägg att jag 

tvingats betrakta mitt eget arbete i skenet av de kriterier jag använt för att definiera 

vetenskaplighet. Jag har försökt hantera dessa krav genom att tydligt redovisa varje steg i 

tankeprocessen för att uppnå intersubjektivitet, och genom att i diskussionerna förhålla mig 

skeptisk till mitt eget arbete.  

 

När det gäller falsifiering så blir ett kvalitativt arbete som mitt svårare att granska, men 

genom att redogöra för alla delar i processen som litteraturval, metod och så vidare upplever 

jag att en prövning av mitt resultat underlättas. 

 

Att påvisa bristerna i Lind´s vetenskaplighet har utifrån de kriterier jag tagit fram varit 

förhållandevis lätt, vilket var syftet med mitt metodval. Att påvisa förekomsten av propaganda 

tekniker har varit desto svårare. En orsak till detta har varit att propagandan använder sig av 

samma retoriska och semantiska metoder som används i nästan all kommunikation. 

Svårigheten har legat i att urskilja på vilket sätt dessa metoder använts i Lind´s resonemang. 

Ett annat problem i samband med detta grundar sig i att jag antar att Lind inte haft för avsikt 

att använda sig av sådana metoder som kan liknas vid propaganda, utan att han haft en ärlig 

avsikt att sätta ljus på ett upplevt problem.  

 

Med andra ord så är det inte helt problemfritt att benämna Lind´s argument som propaganda. 

Jag utgår ifrån att Lind inte medvetet förutsatt sig att skapa propaganda och han därigenom 

inte är en propagandist. Ändå anser jag mig kunnat visa att det gång på gång förekommer 

argument, eller sätt att framföra argument på, som inte är vetenskapliga och som uppvisar 

större likheter med propaganda än vetenskap. Dessutom skall man hålla i tanken att Lind vid 

mer än ett tillfälle använder argumentation i sina resonemang kring 4GW som syftar till att 

vädja till våra rädslor och inte till vårt sunda förnuft. Om detta är ett medvetet val för att dölja 

en bristfällig teori, eller bara en olycklig omständighet, kan jag inte ta ställning till, men en 

teori som tar sitt avstamp i denna form av kommunikation bör bemötas med en stor dos 

skepsis. 
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När Linds sedan påstår att han är missuppfattad och att 4GW är en återgång till tiden före 

generationerna blir hans tes ännu märkligare. Lind har tidigare beskrivit utvecklingen som en 

evolutionär process. Med sitt resonemang om att en efterföljande generation kan vara en 

föregångare till samtliga tidigare generationer samtidigt som den är en följd av de tidigare 

generationernas utveckling faller hans teori om generationsutvecklingen på eget grepp.  

 

5.4 Reflektion 

Jag har inte haft för avsikt att analysera Lind´s teori för att se om denna håller vad den lovar, 

det vill säga att den lyckas prediktera framtida krigföring. Jag anser att detta redan är gjort av 

andra författare, men tänk om Lind trots allt har rätt?  

Visserligen har Nacksten visat på teorins brister i tillämpning och jag har i denna uppsats 

pekat på bristande vetenskaplighet, men låt oss ändå för diskussionens skull anta att Lind´s 

4GW är den bästa och mest riktiga beskrivningen på framtida krigföring.  

Det skulle innebära två problem, för det första så kan den metod som Lind använt sig av kan 

inte återupprepas, så det finns ingen möjlighet att i framtiden göra om samma arbete med 

sikte på femte, sjätte, sjunde generationen och så vidare. Att i grundskolan göra ett räknefel i 

beräkningsdelen av en uppgift, men skriva rätt svar i svarsdelen räknas ändå som ett fel 

eftersom man inte kan utgå ifrån att eleven i fortsättningen slumpmässigt alltid kommer att få 

rätt svar trots sina räknefel. På samma sätt måste en teori som kommit fram till rätt svar på 

felaktiga grunder betraktas med skepsis. För det andra är det så enkelt som att om Lind har 

rätt så borde han, eller någon annan, också kunna bevisa detta med vetenskapliga metoder, så 

att teorin på det viset fick ett större genomslag och kunde göra sig hörd i kraft av sin empiri 

snarare än sin högljuddhet. 
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