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Situationen i Adenviken – en del av Fourth Generation Warfare? 

 
Följande uppsats tar sin utgångspunkt ur den rådande situationen i Adenviken som präglas av illegal 
piratverksamhet. Adenviken med dess särskilda karaktäristik granskas i syfte att undersöka om det av 
militärteoretiker formulerade begreppet ”Fourth Generation Warfare” i någon mån är applicerbart på 
situationen. I syfte att svara upp mot uppsatsens frågeställning avhandlas begreppet 4 GW och dess 
historik, innebörd samt utveckling. Den empiriska delen av uppsatsen behandlar Adenviken och 
fokuserar på situationen i landet Somalia med dess pirater och deras illegala verksamhet. 
 
Problemområdet är intressant då Sverige idag bidrar med enheter (ME02) till den marina 
multinationella styrkan, EUNAVFOR, som verkar i Adenviken. Det huvudsakliga syftet för de 
ingående nationerna är att eskortera fartyg tillhörande WFP (World Food Program), men även 
bidraga till ökad säkerhet för handelssjöfarten.  
 
Uppsatsen kommer fram till att begreppet 4 GW till stor del är applicerbart. Dock är Adenviken och 
dess specifika karaktäristik säregen varvid vidare forskning krävs i syfte att militärteoretiskt definiera 
situationen i Adenviken. 
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The Situation in the Gulf of Aden – a part of Fourth Generation Warfare? 

 
 
The following essay is based on the current situation in the Gulf of Aden, which is characterized by 
illegal piracy activity. The Gulf of Aden with its peculiar characteristic is being examined in 
purpose to identify if the conception “Fourth Generation Warfare” (4 GW) in any means is possible 
to apply on the situation. In purpose to answer the main issue, the essay will discuss the conception 
4 GW considering history, meaning and development. The empirical part of the essay deals with the 
Gulf of Aden and focuses on the situation in Somalia with the pirates and their illegal activities. 
 
The problem area is interesting because today Sweden is contributing units (ME02) to the marine 
multinational force, EUNAVFOR, which operate in the Gulf of Aden. The main purpose of the 
participating nations is to escort vessels in WFP (World Food Program), but also contribute to 
greater security for commercial shipping. 
 
The essay concludes that the conception 4 GW in many means is able to apply on the situation. 
However, the Gulf of Aden and its specific characteristics is peculiar and further research is required 
in order to define the military situation in the Gulf of Aden.  
 

Key words: Fourth Generation Warfare, Gulf of Aden, Pirates, Operation Atalanta 
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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion och problemformulering 
Den svenska Försvarsmakten är sedan 2009 genom ME011 aktiva i vattnen kring 
Adenviken och Somalias kust. Operation Atalanta som de svenska enheterna ingår i 
är en EU-ledd operation som syftar till att stävja den utbredda piratverksamheten i 
Adenviken.2 EUNAVFOR (European Union Naval Force) som den europeiska 
styrkan benämns är en multinationell insats bestående av flera länder. De länder som 
ingår i EUNAVFOR är förutom Sverige Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, 
Italien, Luxemburg, Holland och Spanien. Utöver de länder som ingår i EUNAVFOR 
är Norge, Cypern, Irland, Malta och Finland aktiva i operationen genom stödjande 
funktioner inom Northwood operation Headquarters, högkvarteret varifrån 
operationen leds. Sedan 4 april 2010 är ME02 aktiv i vattnen utanför Somalias kust. 
Till skillnad från ME01 där två korvetter av Stockholmsklass och underhållsfartyget 
Trossö utgjorde den svenska enheten, är det under ME02 ledningsfartyget Carlskrona 
som utgör det svenska bidraget i insatsområdet. 
 
Inom Adenviken föreligger en stor problematik med att övervaka de stora 
vattenområdena där fiskare på internationellt vatten ”plötsligt” blir pirater. Till följd 
av de stora vattenområdena är de övervakande länderna inom EUNAVFOR 
tidsmässigt ofta långt efter piraterna som relativt ostört kan genomföra kapningar och 
räder mot handelsfartyg. Bakgrunden till piraternas verksamhet härstammar ur 
naturresurser i form av fiske. Lokala somaliska fiskare som såg sin huvudnäring 
exploateras av andra länder började i slutet av 1990-talet att närma sig fiskefartyg i 
området utanför Somalia i syfte att utkräva tull. Dock till följd av att de utländska 
fiskefartygen sällan betalade någon tull började de somaliska fiskarna istället överta 
och kapa fiskefartygen. Inledningsvis var det främst fiskefartyg som kapades men 
efterhand även andra och större fartyg såsom Bulk Carriers, General Cargo Ships och 
Oil Tankers. Piraternas verksamhet fortskred på detta vis relativt ostört till november 
2008 då den stora oljetankern Sirius Star kapades. Först nu fick omvärlden upp 
ögonen för situationen i Adenviken varvid länder reagerade.3 
 
Hotet som den EU-ledda styrkan EUNAVFOR idag står inför i insatsområdet är 
pirater som ur ett västerländskt perspektiv agerar genom primitiva medel och resurser. 
Trots detta utgör de enligt ovan ett stort hot både mot handelssjöfart som humanitär 
verksamhet. Vad vi ser är en form av asymmetri, där västerländska enheter med väl 
utvecklade fysiska, konceptuella och moraliska faktorer (krigföringsförmåga) ställs 
mot en mindre utvecklad motståndare.4 Den beskrivna asymmetrin benämns och är en 
ingående del av det formulerade militärteoretiska begreppet ”Fourth Generation 
Warfare” (4 GW) som främst bland amerikanska militärteoretiker beskriver dagens 
”nya” krigföring. Begreppet 4 GW syftar till att staterna idag har förlorat sitt 
”monopol” på krig och det vi idag ser är asymmetri och ickestatliga aktörer där 
ideologier och grupper drabbar samman, oberoende av landgränser.  
 

                                                
1 Marinens insats i EUNAVFOR 01 
2 www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/.../default_sv.htm , hämtat 2010-04-13.  
3 Intervju, Kn Jimmy Johansson, 2010-04-30 
4 Försvarsmakten, ”Doktrin för markoperationer” (2005), Stockholm. 
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Adenviken är ett intressant problemområde där bl.a. pirater och landet Somalia är 
med och skapar en omfattande kontext. Uppsatsen syftar till att undersöka kontexten 
och se om begreppet 4 GW är applicerbart på situationen. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med följande uppsats är att utifrån det i teorin utformade begreppet om dagens 
krigföring, 4 GW, undersöka insatsen i Adenviken och se om begreppet till del är 
applicerbart på situationen som operation Atalanta står inför. 
 
Genom uppsatsen undersöks de faktorer i form av hot, medel, metoder och mål som 
bildar den komplicerade kontexten i vattnen utanför Somalias kust. Piraternas 
verksamhet som hotar sjöfarten är säregen och därför intressant att belysa som ett 
problemområde. Uppsatsen svarar mot den formulerade frågeställningen för att se om 
begreppet genom de identifierade indikatorerna i någon mån går att applicera på 
insatsen, eller om det vi ser i insatsområdet är av annan karaktär och således vidare 
behöver definieras. Vad som kännetecknar 4 GW och utgör de grundläggande 
indikatorerna är tanken kring hur hela samhällen idag utgör arenan för en konflikt, 
minskat behov av stora numerärer och massiv eldkraft, diffusa kontraster avseende 
civila och militärer/motståndare, utveckling av slagkraftig taktik samt att konflikterna 
idag inte är bundna till landgränser och dess stater.5 Genom indikatorerna svarar 
uppsatsen mot den formulerade frågeställningen. 
 
Uppsatsens problemområde kommer att ställas mot det insamlade empiriska 
materialet i syfte att svara upp mot frågeställningen och därigenom se om och hur 
begreppet är applicerbart. 
 
 
1.3 Frågeställning 
 
Kan det av militärteoretiker formulerade begreppet ”Fourth Generation Warfare” 
appliceras på insatsen i Adenviken, EUNAVFOR operation Atalanta, och i så fall på 
vilket sätt? 
 

1.4 Metod  
Ämnesområdet vilket min problemformulering tar sin utgångspunkt i är begreppet 4 
GW relevans kopplat mot insatsen i Adenviken, operation Atalanta. Undersökningen 
innebär inte att jag som författare skall/måste lösa problemet. Det kan likväl innebära 
en analys, tolkning, diskussion alternativt en bedömning av mitt problem. I följande 
uppsats är dock avsikten, kopplat mot mitt problemområde, att jag med utgångspunkt 
i min formulerade frågeställning skall svara på denna.6 
I uppsatsen som skrivs inom ämnet krigsvetenskap kommer jag att använda mig av en 
frågeställning, vilken jag framställt ur det problemområde jag valt att arbeta inom. 
                                                
5 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 1989). 
6 Rienecker L, ”Problemformulering” (2004), Liber, Malmö. 
. 
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Frågeställningen är av sådan karaktär att jag genom studier av de två huvudsakliga 
delarna av uppsatsen, Adenviken och begreppet 4 GW, samt indikatorer möjliggör ett 
svar. Jag har avsiktligt valt att inte arbeta utefter en ställd hypotes. Detta då hypotesen 
som genom en studie skall falsifieras alt. verifieras kräver en kvantitativ metod.  
 
I uppsatsens inledande kapitel redogörs för ämnesval, metod, syfte, frågeställning 
m.m. Under teori- och empiriavsnitten beskriver och förklarar jag de huvudsakliga 
elementen, d.v.s. teorin i form av begreppet 4 GW och empirin i form av situationen i 
Adenviken. Vidare skall jag utefter de befintliga källorna bestående av artiklar, 
litteratur och intervjuer dra slutsatser inom ämnesområdet kopplat mot indikatorerna.7 
I de empiriska delarna av uppsatsen riktas fokus mot den formulerade 
frågeställningen vilken testas mot mitt aktuella fall – Adenviken, operation Atalanta 
och dess karaktäristik. Jag genomför i uppsatsen en kvalitativ textanalys, där 
situationen i Adenviken granskas utefter ovan beskrivna källor och därefter 
analyseras då den kopplas mot begreppet 4 GW. 
 
I slutskedet av uppsatsen framförs en diskussion där tankar kring resultatet redovisas. 
Enligt ovan skall jag i uppsatsen försöka att genom indikatorer svara upp mot min 
frågeställning. Därav förs diskussionen utefter dessa indikatorer kopplat mot 
frågeställningen. Diskussionen syftar till att ur olika perspektiv, där jag framför olika 
argument, vidareutveckla analysen.8 
 
 

1.5 Material och tidigare forskning 
Uppsatsen som berör två huvudsakliga områden, Adenviken med dess pirater och 
begreppet 4 GW, har inneburit en utmaning vad gäller insamling av konkret fakta. 
Inom det erkända militärteoretiska begreppet 4 GW finns det tillgänglig litteratur att 
tillgå. Begreppet som presenterades av William S. Lind9 1989 har av militärteoretiker 
vida diskuterats världen över. Diskussionen har många gånger förts genom artiklar i 
diverse militärt fokuserade magasin och forum. Diskussionen leder till att det finns 
flera tolkningar av det av W S. Lind formulerade begreppet. Då jag har studerat de 
tillgängliga källorna varit kritisk i mitt synsätt då den aktuella texten kan vara en 
modifiering av det ursprungliga begreppet 4 GW. Jag har dock bland litteraturen och 
de olika militärteoretikerna funnit en intressant bok och författare som tagit W S. 
Lind begrepp till sig och vidare definierat det. Det är Thomas X. Hammes och hans 
bok The Sling and The Stone10 som på ett bra sätt beskriver krigets generationer och 
vad dagens generation av krigföring innebär.”Understanding the type of war you are 
fighting is the first step to winning”11 
 
 

                                                
7 Patel R, Davidson B, ”Forskningsmetodikens grunder Att planera genomföra och rapportera en undersökning” 
(1994), Studentlitteratur, Lund. 
8 Ejvegård R, ”Vetenskaplig metod” (2003), Studentlitteratur, Lund, ISBN 978-91-44-02763-0. 
9 Amerikansk expert inom militärteori. Myntade det militärteoretiska begreppet ”Fourth Generation Warfare” 
vilket presenterades i en artikel i tidsskriften Marine Corps Gazette, oktober 1989. About William Lind (2010), 
http://www.military.com/Opinions/0,,Lind_Index,00.html , hämtat 2010-04-25  
10 Hammes T X, “The Sling and The Stone On war in the 21st century” (2006), Zenith press, Minneapolis. 
11 Hammes T X, “The Sling and The Stone”, sid. Omslag, citat: General Anthony Zinni. 
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Vidare då jag inhämtat material för att svara upp mot min formulerade frågeställning 
har jag valt att i brist på konkreta litterära källor använda mig av intervjuteknik. 
Intervjuerna har genomförts med personer som själva i högsta grad varit delaktiga i 
Operation Atalanta. Dessa personer har som primärkällor på ett mycket bra sätt haft 
möjlighet att svara på frågor där svar ej har varit möjligt att inhämta genom litteratur. 
Nackdelen med att använda ett begränsat antal personer för intervju är dock 
reliabiliteten då ett mått av subjektivitet spelar in. Då jag som författare använder 
intervju som inhämtningsmetod måste jag vara medveten om att informationen den 
intervjuade delger mig står i relation till dennes förmåga, då både den intervjuade och 
jag som observatör gör en bedömning då vi delges informationen eller observerar ett 
fenomen.12  
 
Vad avser Somalia och Adenviken har jag funnit viss tryckt information i form av 
studier och forskning genomförd av FOI13. Informationen i dessa dokument har jag 
betraktat som relativt objektiv och därför nyttig för min uppsats. Då insatsen i 
Adenviken är relativt ny finns inte mycket konkret information att tillgå, dels på 
grund av sekretess men även på grund av att det inte finns producerat material. I 
uppsatsen har jag valt och aktivt försökt att arbeta med en så bred litterär bas som 
möjligt. Detta för att i uppsatsens avslutande diskussion möjliggöra ett djup med 
kärnfullhet. 
 
I uppsatsen eftersträvas en hög validitet. D.v.s. jag har genom min 
problemformulering klargjort vad jag avser undersöka och därefter hållit mig inom 
dessa ramar. Begreppet reliabilitet som på många sätt står i förhållande till validiteten 
innebär att en hög tillförlitlighet eftersträvas. Genom att kritiskt granska de källor jag 
använt mig av samt formulera ett tydligt ämnesområde med avgränsningar, har en 
hög reliabilitet möjliggjorts. 14 
 
Inför skrivandet och utarbetandet av följande uppsats har jag undersökt huruvida 
tidigare forskning genomförts inom uppsatsens specifika frågeställning, dock har jag 
inte funnit något som tyder på detta. Däremot har jag funnit desto mer om synsättet 
vidgas en aning och ser till de ingående huvuddelarna, d.v.s. 4 GW och Operation 
Atalanta. Materialet som jag funnit och fått tillgång till är kopplat mot Adenviken, 
främst rapporter beskrivande Somalia och dess situation, men även rapporter om 
piratverksamheten. Jag bedömer dessa rapporter som ytterst värdefulla då de nyligen 
producerats av FOI (Svenska försvarets forskningsinstitut). I November 2008 
presenterade FOI sin rapport State Failure on the High Seas – Reviewing the Somali 
Piracy.15 Rapporten som producerades av Karl Sörenson avhandlar de somaliska 
piraternas verksamhet sett till tillvägagångssätt, strategi, bakgrund m.m. Rapporten 
syftar till att beskriva piraternas verksamhet i insatsområdet. Vidare har FOI 
producerat rapporten Somalia: Failed State or Nascent States System?, skriven av 
Peter Haldén.16 Rapporten som beskriver ordningsproblematiken syftar till att 
klargöra vilka faktorer det är som bidrar till den idag statslösa situationen i landet 
                                                
12 Patel R, Davidson B, ”Forskningsmetodikens grunder” 
13 Försvarets Forskningsinstitut 
14 Patel R, Davidson B, ”Forskningsmetodikens grunder”  
15 Sörenson K, “State Failure on the High Seas – Reviewing the Somali Piracy” (2008), FOI, 
Stockholm. 
16 Haldén P, “Somalia: Failed State or Nascent States-system?” (2008), FOI, Stockholm. 
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Somalia. Genom att läsa rapporten har jag fått en bra övergripande bild av landets 
historik från sent 1800-tal till idag. Landets struktur är svår att applicera i någon form 
av modell, därav ser Afrikagruppen inom FOI rapporterna som ytterligare 
beskrivning av ett lands statslösa skick. De rapporter jag valt att arbeta med i 
uppsatsen är nyligen producerade vilket ger mig en relativt stor mängd uppdaterad 
information om situationen i Somalia och Adenviken. 
 
Avseende 4 GW har jag funnit en relativt stor mängd information kopplat mot 
militärteoretiker som för fram sin syn på detta begrepp. En del teoretiker har valt att 
vidareutveckla det av W S Lind formulerade begreppet medan andra har fört en mer 
kritisk debatt kring begreppet. Det finns i form av C-uppsatser tidigare avhandlingar 
inom ämnet 4 GW. Bl.a. skrevs 2004 en uppsats av Major Stefan Nacksten som tar 
sin utgångspunkt i frågan kring huruvida 4 GW är ett applicerbart begrepp alternativt 
motsatt, att det saknar förankring i verkligheten.17  
 
 

1.6 Avgränsning 
De två ingående delarna vilka jag bygger min uppsats kring, 4 GW och Adenviken 
Operation Atalanta är i sig väldigt stora ämnesområden. Det finns flertalet militära 
teorier vilka på liknande sätt skulle kunna appliceras på insatsen i Adenviken, dock 
har jag valt att enbart förhålla mig till begreppet 4 GW då detta i sig är ett omfattande 
begrepp. Syftet med uppsatsen är inte att i slutändan svara mot vilken militär teori 
som skulle kunna appliceras på insatsen i Adenviken, syftet är enligt ovan beskrivet 
att undersöka huruvida min frågeställning om 4 GW är applicerbar på situationen. 
Anledningen till att jag avgränsat mig till teorin 4 GW är att det är en intressant teori 
som ligger i tiden då den på olika sätt debatteras internationellt av militärteoretiker 
där den finner stöd och vidareutvecklas, kritiseras och förkastas.18 Valet av 
insatsområde där jag applicerar begreppet 4 GW grundar sig på att det är ett idag 
högst aktuellt ämne då Sverige genomför sin andra mission i insatsområdet (ME02). 
Vidare har jag valt att se till hela spektrat mellan strategisk nivå till taktisk nivå. Detta 
då det i syfte att få förståelse krävs ett vidgat synsätt, bl.a. för situationen som råder i 
landet Somalia. Militärteoretikern W S. Lind riktar stora delar av sitt militärteoretiska 
resonemang mot den taktiska nivån, dock är mycket av hans material kärnfullt även 
sett ur det strategiska och operativa perspektivet, vilket jag i uppsatsen inriktat mig 
mot då jag granskat situationen i Adenviken. 
 
Vad avser mina informationskällor, främst intervjupersoner, har de haft en sådan 
position/befattning att de är bekanta med den operativa nivån. 
Uppsatsen är avseende piraternas verksamhet avgränsad till tidsspannet mellan 1980 
till idag, då det är dagens moderna pirater som skapar den kontext vi idag ser i 
Adenviken. 

                                                
17 Nacksten S, ”Fjärde generationens krigföring – imaginär föreställning eller reell verklighet? – en 
analys av ett begrepp om framtida krigföring” (2004), FHS, Stockholm, FHS beteckning: 19 100:2047. 
 
18 Hammes T X, Echevarria m.fl. 
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1.7 Disposition 
Inledningen syftar till att ge läsaren en inblick i vad som kommer till att avhandlas i 
uppsatsen. Genom denna vill jag förmedla hur jag gått till väga, visa på det 
källmaterial jag använt mig av samt presentera eventuella brister i detta. I inledningen 
redovisas även begreppen reliabilitet samt validitet. I det andra kapitlet avhandlas 
begreppet 4 GW, vilket utgör teorin för uppsatsen. 4 GW förklaras vad avser 
innebörd, uppkomst samt utveckling. Detta är av betydelse för att förstå och i ett 
senare skede applicera begreppet på situationen i Adenviken.  
 
Vidare i det tredje kapitlet avhandlas empirin i form av redogörelse för situationen i 
Adenviken. Adenviken beskrivs först i stort för att senare gå in på historiska och 
rådande omständigheter i landet Somalia. Ett land som är av stor betydelse i syfte att 
förstå piraternas situation och motiv, samt att piraterna i Adenviken huvudsakligen 
utgår och härstammar härifrån. Empirin övergår senare till att beskriva piraterna och 
deras verksamhet då det är dessa som är med och skapar kontexten i Adenviken. 
Slutligen beskrivs ett verkligt kapningsförsök av en fraktbåt. 
 
I det fjärde kapitlet sker en analys och diskussion angående appliceringen av 
begreppet 4 GW på situationen i Adenviken. Analysen kopplas mot de identifierade 
indikatorerna. Här redovisas i vilken omfattningen begreppet är applicerbart och 
genom diskussionen förs tankar kring resultatet fram. 
Avslutningsvis sker en sammanfattning samt redovisning av de källor författaren 
använt sig av vid framställandet av uppsatsen. 
 
 

1.8 Begreppsförklaringar  

EUNAVFOR 
För att svara upp mot den allt mer omfattande och organiserade piratverksamheten 
har UNSC (United Nations  Security Council) tillsatt resolution 1816 och senare, 
under 2008, UNSCR (United Nation Security Council Regulation) 1838. Dessa 
resolutioner uppmanar och ger mandat för ingående nationer att bidraga till 
säkerheten i Adenviken. Utöver EU är även NATO (North Atlantic Treaty 
Organisation) aktiva i kampen mot piraterna. Det är NATO Combined Task Force 150 
(CTF 150), vilken ursprungligen var avsedd att deltaga i kriget mot terrorismen som 
med utökat mandat eskorterar och bidrar till en för handelssjöfarten säker rutt genom 
Adenviken. EUNAVFOR löser idag den uppgift vilken omfattar skyddet av WFP 
(World Food Program). Insatsen (operation Alycon) initierades av Frankrike, som 
överlämnat ansvaret till EUNAVFOR.19 Trots ovanstående är det dock inte självklart 
att agera mot piraterna. Då de till stor del befinner sig på internationellt vatten 
kompliceras situationen avsevärt. Sett till den internationella sedvanerätten framgår 
klart vilka förhållningsregler som gäller: 
 

”Aggression mot handelfartyg kan betraktas som aggression mot 
flaggstaten som sådan (och därmed berättiga till självförsvar enligt 

                                                
19 www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/.../default_sv.htm , hämtat 2010-04-13. 
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kapitel 51), om det rör sig om ett flertal aktioner mot flera fartyg av 
samma nationalitet och statens handelsflotta som sådan därmed är 
under attack, eller om ett flertal attacker riktas mot fartyg från annan 
stat som står under hemstatens militära beskydd genom i området 
närvarande örlogsfartyg.”20 
 
”…stater kan även komma överrens om kollektivt självförsvar av 
varandras handels- och fiskefartyg.”21 

 
 

Operation Atalanta 
Operation Atalanta är namnet på den operation som syftar till att hjälpa Somalias 
övergångsregering med att bekämpa pirater och deras illegala verksamhet i vattnen 
kring Adenviken. De ingående länderna ansvarar för olika geografiska 
ansvarsområden. Huvuduppgiften är att eskortera fartyg som ingår i WFP (World 
Food Program) och som är lastade med förnödenheter.22 

 

 

2 Begreppet 4 GW 
 

2.1 Bakgrund krigföringens generationer 1 GW – 3 GW 
Generationsindelningen som avspeglar krigets tid följer även relativt tydligt en 
militärteknisk utveckling. I stora drag kan vi följa generationerna från den tidiga 
musköten till dagens högteknologiska vapensystem med stor precision. W S. Lind 
m.fl. (se nedan) som presenterade det nya begreppet om 4 GW beskrev tydligt 
förändringen mellan krigets generationer, dock är det viktigt att förstå vad som låg till 
grund för dessa förändringar och generationsskiften. Taktiska utmaningar och 
utveckling har klart haft en effekt på krigens utveckling, omen har denna utveckling 
grundat sig och möjliggjorts genom större och mindre omfattande politiska, 
ekonomiska, sociala och tekniska förändringar och framsteg. Då W S Lind m.fl. i 
Marine Corps Gazette23 presenterade sina tankar bakom teorin kring 4 GW ville man 
påvisa att den moderna krigföringen var på väg in i ett nytt skede, en ny generation. 
Med redogörelsen är avsikten att beskriva bakgrunden och hur de tidigare 
generationerna lett fram till begreppet.   
 
1 GW växte inte enbart fram i samband med att krutet började användas. Andra 
viktiga faktorer utöver krutet var den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen. 
1 GW anknyts till en tid då Europa omvandlades från ett feodalt samhälle till 
suveräna stater som styrdes av en gemensam monark. Dock tog det tid att omvandla 
riddarväsendet till arméer likt Napoleons under tidigt 1800-tal. Utvecklingen tog 

                                                
20 Försvarsmakten, ”Doktrin för marina operationer” (2005), Försvarsmakten. Sid. 18 
21 Ibid Sid. 18. 
22 Somalia – Eunavfor (2010), http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Eunavfor--Somalia/ , 
hämtat 2010-04-14 
23 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 
1989), Quantico U.S.A. 
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främst sin grund i framtagandet av bättre och tekniskt mer avancerade handeldvapen 
men även andra aspekter likt ovan nämnda såsom politiska, sociala och ekonomiska 
välfärdssystem m.m. Exempelvis då jordbruket effektiviserades kunde fler män tas i 
anspråk till de växande arméerna. Stridstekniskt låg fokus under 1 GW på maximalt 
utnyttjande av den eldkraft man förfogade över. Det taktiska uppträdandet 
kännetecknades av linjärt uppträdande. Napoleons ovan beskrivna styrkor 
symboliserar detta taktiska uppträdande på ett tydligt sätt. Intressant punkt kopplat 
mot 1 GW är att man genom den suveräna staten nu gick ut i krig som en nation. Det 
var nu inte längre monarken som drev på för att genom egen vinning erövra nya 
landområden etc. Patriotismen spred sig inte bara över de stridande enheterna, hela 
folket gick nu ut i krig där envar bidrog med det den kunde.24 
 
Liksom 1 GW växte 2 GW inte fram genom enbart utvecklandet av nya förbättrade 
vapensystem. Likaså förelåg det här förändringar i folkets situation och leverne. De 
suveräna staterna var nu kring tiden efter Napoleons krig relativt befästa och staternas 
makt ökade drastiskt, främst genom beskattning av folket. Den tekniska utvecklingen 
bidrog bl.a. med räfflade pipor vilket gav högre precision samt införandet av den 
indirekta elden (IE). Detta kom att innebära taktiska förändringar i form av 
begränsningar och möjligheter såsom koordination av eld/rörelse. Vidare innebar 
industrialiseringen under denna tid att bättre materiel och vapen med högre precision 
kunde tillverkas i högre hastighet och större omfattning. Utnötning blev något som 
speglade 2 GW där den med längst uthållighet i mån av soldater och materiel gick 
segrande ur striden, d.v.s. att den som är kvantitativt starkast med största sannolikhet 
skrivs till segrare.25 
 

”Several key factors normally associated with second-generation war (2 
GW) drove the supremacy of the defense over the offense: machine 
guns, magazine-fed rifles, rapid-fire artillery, and barbed wire.  The 
combined effect of these elements took away the freedom of movement 
and forced both sides to rely on firepower – mostly indirect firepower – 
in tactical engagements.”26 

 
2 GW präglades även av en utvecklad strategisk förmåga till förflyttning av trupp där 
järnvägen nu kunde nyttjas för större trupptransporter. Även telegrafen visar på hur 
den tekniska utvecklingen spelade en stor roll i hur trupper nu kunde upprätta 
samband över stora landytor. Telegrafen och järnvägen spelar en nyckelroll i dåtidens 
”moderna” krigföring där snabba meddelanden ledde till snabba och omfattande 
trupptransporter med tåg till områden där truppförstärkning var nödvändig. Under 2 
GW var försvaret i centrum, vilket också den tekniska utvecklingen vittnar om. 
Järnvägen och telegrafen bidrog/nyttjades inte till en högre anfallshastighet utan 
bidrog primärt till att befästa och förstärka försvarslinjer, likt skyttegravskriget under 
första världskriget.27 
 
3 GW föddes i samband med andra världskriget. Då operationskonsten nu utvecklas 
och erhåller ett större fokus är det nu både tiden och rummet som kommer att spela en 
avgörande roll, och inte som tidigare där enbart rummet var avgörande för vem som 

                                                
24 Hammes T X, “The Sling and The Stone” 
25 Ibid. 
26 Ibid, sid. 20. 
27 Ibid. 
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segrade. Med operationskonst avses att man koncentrerar sig på själva genomförandet 
av strategin och konsten att optimalt samordna de strategiska målen och de taktiska 
medlen.28 Tekniken i form av förbättrade vapensystem med stor eldkraft och kanske 
framförallt utvecklandet av stridsvagnen utgör avgörande delar av denna generation, 
sett ur ett tekniskt perspektiv. Genom stridsvagnen kunde man effektivt driva 
anfallsrörelsen framåt och komma in på djupet för att där slå sin motståndare. 
Taktiken är till skillnad från tidigare generationer inte längre linjär, utan bygger till 
stora delar på manövern. Att manövrera ut sin motståndare blev avgörande för tiden 
och rummet. Framförallt Tyskland som inför WW2 låg efter industriellt sett, 
tvingades till nya idéer där manövern i form av ”Blietzkriget” blev avgörande. 
Taktiken baserades på att genom svaga punkter i motståndarens linjer bryta igenom 
och slå på djupet. Genom ett högt tempo och kraftsamling vid denna svaga punkt 
kunde de tyska enheterna tränga långt in och få stor effekt. Som exempel på detta ser 
vi tyskarnas invasion i Polen den 1 september 1939. En invasion som baserades på 
överraskning och tempo. Det tog enbart 19 dagar innan den polska armén 
kapitulerade. Intressant är att materielen tyskarna under invasionen förfogade över till 
stor del var ålderdomlig och hästbunden, varpå invasionen är ett tydligt exempel på 
det ovan beskrivna nyckelordet manöver.29 
 
 

2.2 Bakgrund 4 GW 
I oktober 1989 i samband med Berlinmurens fall publicerades för första gången 
tanken kring krigföringens generationer. Framförallt framfördes den militärteoretiska 
tanken kring dagens ”nya” fjärde generationens krigföring. Det var i den militära 
tidskriften Marine Corps Gazette oktoberutgåva som en samling militära teoretiker i 
form av William S. Lind, Keith Nightengale, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton och 
Gary I. Wilson presenterade det nya begreppet kring dagens krigföring.30 Dock fick 
det nya begreppet inledningsvis ingen större uppmärksamhet. Det dröjde till 
attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001, där två flygplan 
kraschade in i Skyskraporna i centrala New York, innan begreppet verkligen kom upp 
till ytan och debatterades. Attentatet som omtumlade en hel värld och i synnerhet 
U.S.A., blev även en form av omvandling för militära mål, medel och strategi. 
Intressant är att från tiden då begreppet 4 GW publicerades och fram till attackerna 
den 11 september 2001 var det nästintill bara ett medie där detta begrepp nämndes 
och diskuterades; terrornätverket Al-Qaedas hemsida. På hemsidan beskrev en av 
terrornätverket Al-Qaedas ledande strateger hur gruppen tillämpade den fjärde 
generationens krigföring i kriget mot U.S.A. – och förväntade sig att vinna. Trots 
detta var det mycket liten uppmärksamhet som riktades mot begreppet och dess 
innebörd. Efter attentaten mot World Trade Center och den efterföljande offensiven 
som först inriktades mot Afghanistan och en tid senare genom operation ”Iraqi 
freedom” mot Irak, visade det sig att begreppet blev aktuellt igen. Vad som 
föranledde diskussionerna kring det nu ny-gamla begreppet var det växande 

                                                
28 Widén J, Ångström J, ”Militärteorins grunder” (2004), Försvarsmakten, Stockholm. 
29 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 
1989). 
30 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 
1989). 
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motståndet i form av upprorsmän (insurgents) i de båda länderna, Afghanistan och 
Irak.  
 
I artikeln ur Marine Corps Gazette trycker man på fyra huvudsakliga idéer vilka 
främst speglar skiftet mellan 2 GW och 3 GW, men även de tidigare generationerna 
och som troligtvis kommer till att spegla en eventuell framtida generation. Författarna 
skriver om ”mission orders” (uppdragstaktik) som första punkt. Den växande 
uppdragstaktiken motiveras genom att man idag ser en ökad spridning av enheter i 
insatsområden. 4 GW kommer enligt teoretikerna att inkludera hela motståndarens 
samhälle. Detta i takt med att enheterna blir mindre och mer autonoma innebär att 
lägsta chefsnivå måste ha en stor frihet vad avser ramar att fatta beslut inom. Punkt 
två man för fram är minskat beroende av en central logistikkedja. Truppspridning i 
kombination med att man lägger stor vikt vid ett högt tempo i operationerna leder 
enligt författarna till att man i hög grad blir tvungen till att ”leva” av landet och 
motståndarens resurser. Denna tanke krig logistik är något vi idag kan ställa oss 
frågande till sett till de insatser som genomförs. Vidare behandlar man under punkt 
tre tanken kring vikten av manövrering av förbanden. Stora numerärer och massiv 
eldkraft är inte längre den avgörande faktorn likt tidigare. Man ansåg att stor numerär 
motsatt kunde bli en nackdel då dessa blev större och således enklare att verka mot 
och slå ut. Små och flexibla enheter skulle dominera slagfältet som nu omgav hela 
samhällen. Fjärde punkten handlar om att målet skall vara att uppnå en inre kollaps 
för att slå motståndaren. D.v.s. genom inre kollaps fysiskt besegra motståndaren 
istället för att genom direkt metod fysiskt besegra dennes styrkor. Genom att urskilja 
motståndarens ”Centre of gravity”, d.v.s. tyngdpunkt som denne står och faller med, 
kan operationer inriktas mot kritiska sårbarheter vilka ”Centre of gravity” kan komma 
att påverkas av och slutligen kollapsa genom.31  
 Sammantaget beskriver W S. Lind m.fl. i sin artikel att 4 GW är mer diffus 
än tidigare generationer och att detta bidrar till en komplex miljö att agera inom. 
 

”In broad terms, fourth generation warfare seems likely to 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 front. 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.”32 

 
 

2.3 Teknik- och idéutveckling inom 4 GW 
Begreppet 4 GW är ett västorienterat begrepp. Som således också främst tar hänsyn 
till västmakternas doktriner. W S. Lind m.fl. beskriver detta i artikeln som att det är 
väst som har definierat krigföringen de senaste 500 åren. Vidare anses den 
västerländska styrkan vara teknikutvecklingen där man sedan långt tillbaka haft ett 
försprång sett till resterande länder och kulturer. P.g.a. denna tekniska styrka tenderar 
4 GW att präglas av vidare teknisk utveckling. Man för fram möjliga framtida 
scenarier där den tekniska utvecklingen av bl.a. EMP (Electromagnetic pulse) innebär 

                                                
31 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 
1989). 
32 Ibid. Sid. 23. 
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att små enheter kan komma att ha samma effekt som en tidigare brigad haft. Dock 
kritiseras detta av åtskilliga debattörer och benämns bl.a. som ”wonder weapons”.33 
Idag när väst dock inte lika självklart dominerar världen för man fram en tanke om att 
4 GW likväl kan komma att utvecklas och präglas av icke väst-orienterade kulturer 
såsom asiatiska och islamistiska:  
 

“However, the West no longer dominates the world. A fourth 
generation may emerge from non-Western cultural traditions, such as 
Islamic or Asiatic traditions. The fact that some non-Western areas, 
such as the Islamic world, are not strong in technology may lead them 
to develop a fourth generation through ideas rather than technology. 
The genesis of an idea-based fourth generation may be visible in 
terrorism. This is not to say that terrorism is fourth generation warfare, 
but rather that elements of it may be signs pointing toward a fourth 
generation.”34 

 
Citatet belyser på ett bra sätt det faktum att är man inte konkurrenskraftig vad avser 
teknisk utveckling tvingas man till att finna andra vägar, i form av framtagandet av en 
slagkraftig strategi och taktik. Vikten läggs vid att få de militära beslutsfattarna till 
insikt om att deras strategiska mål antingen är omöjliga att uppnå alternativt alltför 
kostsamma.35 

 

2.4 Vidareutveckling 4 GW 
Efter studier av senare versioner, tolkningar och debattartiklar av begreppet 4 GW ser 
jag en utveckling där begreppet ”vuxit” till vad vi idag kan identifiera som 4 GW. 
Den odefinierbara prägel 4 GW speglar är som tydligt förs fram och något som vi ser 
i flertalet av dagens konflikter och oroshärdar. Det är idag inte självklart vem eller 
vilka som utgör ett hot. Uniformen som tidigare klart och distinkt visat på vän och 
fiende finns inte i alla lägen längre. Det är inte stater som har ”monopol” på dagens 
krig. Istället ser vi idag konflikter som grundar sig på ideologier, ekonomi, religion 
m.m, dessa orsaker är inte begränsade till och strukturerade enligt staters landgränser.  
Vidare är asymmetri ett begrepp som tydligt speglar 4 GW. Asymmetri innebär att det 
inte är två konventionella styrkor som utgör respektive sida i en konflikt. Likt W S. 
Lind m.fl. framförde genom tanken kring teknikutveckling kontra utvecklandet av 
nya strategier och taktiker uppträder parterna i 4 GW asymmetriskt. T.ex. med 
piratverksamheten i Adenviken ser vi en tydlig asymmetri kopplat mot den tekniska 
aspekten där respektive sida/part har klart skilda förutsättningar. 
 
Den amerikanske författaren T X. Hammes beskriver på ett bra sätt utvecklingen 
inom begreppet 4 GW. T. X. Hammes som följt begreppet under ca 20 år beskriver i 
sin artikel Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges36 den förändring han 
anser föreligga genom tre huvudsakliga punkter. T. X. Hammes talar om ett 

                                                
33 Echevarria II A J, FOURTH-GENERATION WAR AND OTHER MYTHS, United States Government, 2005. 
Sid. V (Summary). 
34 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 
1989). Sid. 25. 
35 Echevarria II A J, “FOURTH-GENERATION WAR AND OTHER MYTHS” (2005). 
36 Hammes T X, “Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges” (maj – juni 2007), Military 
Review. 
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strategiskt skifte, organisatoriskt skifte samt en förändring av de parter som deltar i 
konflikten.  
 Med strategiskt skifte syftar T. X. Hammes till att upprorsmäns operationer idag 
har skiftat från militära operationer understödda av informationsoperationer, till 
strategiska kommunikationsoperationer understödda av gerilla- och 
terroristoperationer. Konceptet i ovan beskrivna förändring ligger i parternas mål att 
direkt påverka de beslutsfattande motståndarnas inställning, och det enda media 
kapacitet att lösa denna uppgift är informationsarenan. Det organisatoriska skiftet T. 
X. Hammes talar om behandlar uppkomsten av inbördeskrig som en del av ett 
”uppror” och att detta är baserat på den stora organisatoriska förändringen som har 
förekommit under en längre tid. Förändringen gäller skiftet från hierarkiska till 
nätverksbaserade organisationer. T.ex. i Irak ser vi idag inget enhetligt koncept bland 
upprorsgrupperna, mer än den gemensamma målsättningen att driva ut de 
amerikanska trupperna.37 ”Like society as a whole, insurgencies have become 
networked, transnational and even trans-dimensional.”38 
 
Till följd av den ovan beskrivna organisatoriska förändring beskriver T. X. Hammes 
även en förändring av vilka som idag strider och varför. Det är mycket viktigt med 
förståelse för att det inom ett land med dess olika upprorsgrupper förekommer skilda 
motiv för upproret. Genom att studera de specifika grupperna kan vi således bedöma 
hur de kommer att agera, och vilka gränser de har för användandet av våld mot ”våra” 
enheter. Enligt FN:s dokument ”Manual for Humanitarian negotiations with armed 
groups”, kan upprorsgrupper delas in i tre kategorier: reaktionära, opportunistiska 
och ideologiska. 
 De reaktionära grupperna utformas då en grupp eller ett område känner sig 
hotade. De verkar genom att upprätthålla den sociala säkerheten och ofta då stater 
faller samman och inte kan upprätthålla en säkerhet för en specifik folkgrupp etc. De 
opportunistiska grupperna kännetecknas genom att de bildas då det uppstår en 
möjlighet att ta makt eller andra former av rikedomar. Dessa kriminella grupper är 
inte på något sätt nytt för begreppet 4 GW. Dock är skillnaden mot dagens 
opportunistiska grupper att dessa är mer avancerade sett till beväpning och materiel. 
Vanligt är att verksamheten motiveras genom en religiös eller nationell angelägenhet. 
Den tredje gruppen, de ideologiska grupperna, anses vara de mest farliga av ovan 
nämnda. Som tidigare nämnts är de framförda teorierna västorienterade. Därav ses de 
ideologiska grupperna utgöra det största hotet mot U.S.A. och västvärlden. De 
ideologiska grupperna likt Al-qaeda där drivkraften är en ideologi är svåra att 
urskönja och då de inte är bundna till ett område/stat är det svårt att använda reguljära 
förband och metoder mot dessa. 
 
Av ovan beskrivna kontext är det idag inom 4 GW där staten förlorat sitt tidigare 
monopol på krigföringen oerhört svårt att se vem som strider och varför. Att klarlägga 
motivet till varför de olika reaktionära, opportunistiska och ideologiska grupperna 
slåss i kombination med den miljö som inbegriper hela samhällen bidrar till ett 
mycket diffust sammanhang. Att som förr i tiden använda en direkt metod är inte 
längre något framgångsrikt koncept, då de nätverksbaserade organisationerna vi idag 
ser verkar inom ett stort spektra. För att finna den strategiska lösningen/målet tvingas 

                                                
37 Hammes T X, “Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges” (maj – juni 2007), Military 
Review. 
38 Ibid. Sid. 16. 
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vi vidga vårt synsätt då fattigdom, naturresurser, religiösa åskådningar etc. kan vara 
möjliga orsaker.39 
 
 
 
3 Utmaningarna i Adenviken 

3.1 Bakgrund Adenviken 
Adenviken som ur ett handels- och logistiskt perspektiv utgör en mycket viktig del av 
det Arabiska havet i Indiska oceanen har sedan lång tid präglats av sjöröveri. De 
moderna piraterna som med snabbgående båtar och vapen kapar större handelsfartyg, 
har i stor grad påverkat handelssjöfarten negativt. Piraternas mål utgörs framförallt av 
långsamma fartyg med låga fribord. Dessa fartyg kan på ett snabbt och effektivt sätt 
bordas för att sedan under vapenhot klättra ombord. På senare tid har piraternas 
teknik vidareutvecklats då de utrustar sig med allt tyngre vapen samt att de mindre 
snabbgående båtarna utgår från ett större moderskepp. Detta då sjöfarten i området 
numera rekommenderas till att lägga sin rutt ca 250 NM (Nautiska Mil) ut från den 
somaliska kusten.40 För piraterna innebär kapningar av fartyg stora vinster i form av 
pengar och materiel. Pengar kommer kaparna över genom lösensummor/försäljning 
av last och besättning. Piraternas aktivitet påverkar dock inte bara den kommersiella 
marknaden genom förhöjda priser på läkemedel och mat. Adenviken som gränsar till 
Yemen i norr, Djibouti i väster och Somalia i söder41 ligger inom ett område med stor 
och utbredd fattigdom. Somalia med sin extrema fattigdom får sedan länge stöd och 
humanitär hjälp från FN genom WFP (World Food Program) i form av mattransporter 
som sker genom sjöfrakt. Piraternas aktivitet mot dessa mattransporter får stora 
verkningar mot den redan hårt drabbade befolkningen i Somalia. Operation Atalanta 
grundar sig på säkerhetsrådets resolution 1816 som behandlar omvärldens rätt till att 
hjälpa Somalias övergångsregering att få bukt med pirater i området, som genom 
väpnat våld stör övergångsregeringens process.42  
 

Adenviken har länge varit en viktig strategisk sjöfartsled med 
handelsförbindelse mellan östra Afrika, arabvärlden och Indien. 
I dag sker det cirka 30 000 fartygspassager genom Adenviken varje år. 
För närvarande transporteras drygt 90 procent av World Food Programs 
humanitära hjälpsändningar sjövägen till Somalia. Sedan insatsen 
inleddes i december 2008 har cirka 60 fartygsleveranser genomförts 
med totalt cirka 320 000 ton livsmedelsbistånd, vilket beräknas föda 
3,2 miljoner människor under ett år.43 

 
Ur den lokale fiskarens perspektiv har Adenviken och vattnen utanför Somalias kust 
under lång tid varit högst värdefulla då de försörjt en stor mängd människor. Dock 
under senare 1990-tal, till följd av statens förfall inom Somalia kom västerländska 
länder att utnyttja den värdefulla naturresursen fisket och vattenområdena utanför 
                                                
39 Ibid. 
 
40 Frågor och svar om ME01 och Adenviken, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-
insatser/Eunavfor--Somalia/Fragor-och-svar/ , hämtat 2010-04-13 
41 Nationalencyklopedin, 2010, hämtat 2010-04-13 
42 Somalia – Eunavfor (2010), http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Eunavfor--Somalia/ , 
hämtat 2010-04-14 
43 Ibid. 
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Somalias kust. Framförallt är det länderna Spanien och Frankrike som utnyttjat de 
stora fiskeresurserna av primärt Tonfisk. Följaktligen kom de lokala fiskarnas 
inställning till de västerländska ländernas verksamhet att kraftigt påverkas då deras 
huvudsakliga inkomst nu försvann. I Somalia där fler än hälften av landets befolkning 
lever av ca 1 USD per dag, var detta ”övergrepp” förödande. Utöver utnyttjandet av 
fiskeresurserna i området anklagades även västerländska länder för att medvetet 
dumpa miljöfarligt avfall på Somaliskt vatten. Även detta till följd av den 
ickefungerande statsapparaten där kontrollen till sjöss var obefintlig.44,45 

 

3.2 Somalia historiskt 
Landet Somalia kantas av en brokig historia vilket föranlett det kritiska skick landet 
och dess statsapparat idag befinner sig i. Landet beskrivs ofta som ett statligt 
misslyckande utan någon form av suveränitet. Historiskt kan landet Somalia delas 
upp i två läger. Samale-folket vilket utgörs av nomadfolk samt Sab-folket, vilka 
består av bosatt jordbrukarfolk. De två grupperna talar två former av språket somali, 
en version av spanska respektive portugisiska. Somalias moderna historia tar sin 
början omkring 1840-talet då Storbritannien ockuperade det forna Aden, vad som 
idag benämns Yemen. Ockupationen med syftet att upprätthålla handeln med Indien 
krävde med tiden ett allt större underhåll än vad Aden var kapabelt att bistå med. 
Därav riktade Storbritannien blickarna mot Somalias norra kust och handel med 
boskap påbörjades. Vidare under senare 1800-tal kom utöver Storbritannien även 
Italien att bilda protektorat, varvid dagens Somalia var splittrat under både 
Storbritannien, Italien samt de västra delarna som då tillhörde Etiopien. Situationen 
kom att prägla landet under flera år fram till 1940-tal där både Italienska Somaliland 
och Brittiska Somaliland blev inblandat i WW2 (World War 2). Italien lyckades 
under en kortare period ockupera Somaliland innan Britterna tog över och placerade 
Somaliland under militär administration. Under 1950-talet skiftade så åter igen 
premisserna då landet försattes under Italiensk förvaltning, styrd av en FN-resolution 
med garanti om att landet 1960 skulle vara självständigt. Så, 1957 bildades ett 
lagstiftande råd där det 1959 valdes in 12 representanter. 1960 bildades en 
verkställande gren och allmänna val genomfördes. Självständigheten kom formellt att 
skrivas till den 25 juni 1960. 
 
Mellan åren 1960 – 1991. benämndes landet som Republiken Somalia. 
Förutsättningarna inom landet var under dessa år orättvisa då större delen av de 
politiska institutionerna bemannades av folk ur de södra delarna, liksom politiska 
poster såsom premiärminister, president m.m. Även ekonomin inom landet blev skev 
då de södra delarna utnyttjade de norra folken och på så vis spädde på det allt mer 
omfattande missnöjet. Somalia kvarstod dock trots detta formellt som demokrati intill 
1969. Efter valet 1969 som kantades av valfusk och maktmissbruk följde en stökig 
period där makten bl.a. togs av militära ledare och organisationer om vart annat. 
Inbördeskrig speglade landet samtidigt som västländernas ekonomiska stöd avbröts 
då Kalla kriget kom till att avslutas. Kraftiga strider utbröt nu mellan klaner inom 
landet och under 1990 förföll de politiska institutionerna i hög fart. Det obefintliga 

                                                
44 Intervju, Kn Jimmy Johansson, 2010-04-30. 
45 Haldén P, “Somalia: Failed State or Nascent States-system?”  
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statsskicket och striderna mellan klaner ledde till den stämpel landet Somalia idag bär 
som statslös stat. Precis som under det tidiga 1990-talet präglas landet idag av 
våldsamma rån och förbrytelser. Den sociala tillvaron och säkerheten är mycket 
begränsad och minoritetsgrupper inom landet utsetts för våldsamma angrepp då 
klaner strider om makt och områden.  
 
Den humanitära situationen inom landet är då som idag förödande. FN har därför 
sedan 1992 verkat humanitärt genom matsändningar. För att möjliggöra hjälpen 
tillsattes genom FN resolution 794 en FN-styrka om totalt 38 000 man med mandat 
att skapa säkerhet för hjälpsändningarna. Dock utbröt strider mellan milis och FN-
styrkan varpå FN-styrkorna drog sig ur konflikten och landet 1995. Fram till idag är 
det fortsatt mycket våldsamt, dock är karaktären av striderna annorlunda. Idag ser vi 
främst mindre klangrupper strida och inte likt tidigare då större och kraftigt 
beväpnade grupper drabbade samman. Detta beror till stor del på att det även inom 
klanerna utvecklas motsättningar.46 
 
 

3.2.1 Somalia idag 
Somalia är idag liksom tidigare beskrivet starkt präglat av våldsamheter. Den tillsatta 
regeringen TFG (Transitional Federation Government) i Mogadishu utkämpar utöver 
landets många andra problem, ett blodigt krig mot de två stora grupperingarna av 
radikala islamister. De radikala islamistgrupperna Al Shabaab och Hisbul Islam har 
bägge målsättningen att störta den sittande regeringen, som är en relativt lyckad 
politisk satsning och uppbackad av västvärlden. TFG stöttas idag genom trupp från 
AMISOM (African Mission In Somalia) som bistår med ca 5500 soldater från 
Burundi och Uganda i kampen mot Al shabaab och Hisbul Islam. Under 1990-talet 
kom landet att splittras till tre regioner: Puntland som utgör Afrikanska hornet, 
Somaliland som gränsar mot Yemen i norr samt Somalia som innehåller de mellersta 
och södra delarna av landet. Idag är det dock bara Somaliland som har någon form av 
västerländskt godkännande och där situationen är den bättre sett till de tre områdena. 
 
 

3.3 Pirater historiskt 
Sjöröveri har sedan länge för pirater varit ett mycket effektivt sätt att komma över och 
lägga beslag på fartyg, last och besättning, vilket i förlängningen har kunnat innebära 
ekonomisk vinning. Att kapa fartyg och sjöröveri är inget nytt som vuxit fram under 
de senaste åren i Adenviken. Redan under antiken förekom det överfall och plundring 
av handelsfartyg. Då var det främst fenicier, karthager, greker samt kustfolk från 
Mindre Asien som bedrev denna verksamhet på haven.47 Trots en enorm teknisk 
utveckling, bedrivs idag liksom under antiken kapningar på liknande sätt. 
Handelsfartygen är fortfarande sårbara och tacksamma mål för piraterna. Ett enskilt 
fartyg ute till havs där tid och sträcka till undsättning är lång, gör fartyget mycket 
sårbart och tacksamt för piraterna att agera mot.  

                                                
46 Haldén P, “Somalia: Failed State or Nascent States-system?”  
47 Friesen S V, Henrikson A, Ingvar D H, Lindroth C H, Swahn J-Ö, Weibull J, ”Bra Böckers Lexikon”( 1981), 
Bra böcker AB, Höganäs. 
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3.3.1 Dagens pirater i Somalia 
År 2003 uppenbarade sig ett nytt fenomen i vattnen kring Somalias kust och 
Adenviken. Pirater började i området attackera fiskefartyg, till en början relativt 
obemärkt. Dock med tiden i takt med att större och fler fartyg attackerades riktades 
ett större fokus från omvärlden.  
Handelssjöfarten bidrog i stor grad till denna uppmärksamhet då de började känna en 
stor oro för den kommersiella handelssjöfarten som nu likaså utvecklades till mål för 
piraterna. Nedan beskriver diagrammet utvecklingen av piraternas verksamhet i 
Adenviken under åren 2003 - 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
Den oroväckande statistiken enligt ovan visar på hur piraternas verksamhet under ett 
antal år haft möjlighet att relativt obemärkt växa sig större och öka i omfattning. I ett 
fattigt land som Somalia där den humanitära situationen är mycket dålig dras folk till 
verksamhet där man ser en möjlig försörjning. Oavsett om verksamheten är illegal ser 
människorna en möjlig försörjning inom sjöröveriet, då man sett tidigare exempel på 
lyckade kapningar. Vi ska dock inte generalisera folket och dess attityd. Självfallet 
finns det både de som stödjer och de som motsätter sig piratverksamheten. 
Huvuddelen av befolkningen i Somalia anser dock att piratverksamhet är något bra. 
Detta stöd hos befolkningen beror främst på att invånarna anser att verksamheten 
                                                
48 Haldén P, “Somalia: Failed State or Nascent States-system?” Sid. 15. 
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bidrar till den allmänna välfärden i landet. Det lokala stödet piraterna lyckats bygga 
upp har främst grundat sig på bidrag från de inkomster i form av lösensummor som 
piraterna genererat. Klanäldstarna anser motsatt att piraternas verksamhet inte minst 
försämrar klanens rykte, utan hela områdets. Vad är då piraternas motiv till att 
bedriva verksamheten? Det är omöjligen något annat än pengar som ligger bakom 
verksamheten, det föreligger inte någon form av ideologiskt motiv. Drivkraften är 
snabba pengar i syfte att förbättra vardagen och livskvaliteten för de själva och 
närmast anhöriga. 
 
Piraterna utgår främst ifrån Puntlands kust mellan Eyl och Haradeere (se bilaga 1, 
karta), men även Puntlands norra kust mellan Bosaaso och Las Qoray (se bilaga 1, 
karta) har i stor omfattning involverats i piraternas verksamhet. I de mellersta och 
södra delarna av landet upplever man inte problemet i samma utsträckning. Ovan 
beskrivs den omfattning av problem Somalia som land har att bena i. Detta leder till 
att TFG (Transitional Federation Government) till stor del fokuserar på de inhemska 
politiska problemen, och därav inte i någon större omfattning uppmärksammat 
piratverksamheten. Under det gångna året, 2009, har dock Puntlands regering bidragit 
till ett ökat lugn i Adenviken. Detta till följd av att man genom insatser stävjat en del 
av piraternas verksamhet. Problematiken löses dock ej fullständigt då man saknar 
tillräckliga resurser för att kontrollera till havs och iland. Följden blir således att 
piraterna fortsätter verksamheten, men utgår från annan plats. D.v.s. piraterna flyttar 
sina utgångspunkter. I syfte att komma åt piratverksamheten har Somalia och 
Puntland skrivit ett avtal om aktioner mot den illegala verksamheten. problemet är 
dock mycket svårt att lösa, trots att man t.ex. utbildat 500 kustbevakare har man 
enligt ovan inga resurser att tillgå för att fullt ut kunna lösa sin uppgift. Vidare, till 
följd av att piraterna är ute till havs och iland ändrar sina utgångspunkter har man 
ingen möjlighet att kontinuerligt monitorera och följa upp verksamheten.  
 
Det finns två typer av pirater. Opportunisterna som relativt impulsivt tar sitt vapen 
och med en samling kamrater åker ut med en båt för att kapa ett fartyg. Dessa pirater 
är dock föga framgångsrika då de saknar någon form av styrning och logistik. 
Drivkraften för dessa impulsiva pirater är att kapa ett fartyg för att senare sälja det 
vidare till mer erfarna pirater och på så vis tjäna snabba pengar. Den andra typen av 
pirater är de mer erfarna som lever av och genom sin verksamhet, de skiljer sig från 
opportunisterna främst genom sin betydligt mer avancerade (i deras ögon mätt) 
utrustning. Deras bakomliggande faktorer är likaså pengar, dock är det oklart och 
finns inga konkreta bevis för huruvida affärsmän eller klanäldstar är drivande 
element. Klanen är mycket viktig, utan klanen har individen ingen tillhörighet och 
skydd i det farliga samhället, därav tror man att klanen på ett eller annat sätt finns 
med i organisationen bakom verksamheten.49,50 

3.3.2 Pirater - Modus operandi 
Med begreppet ”Modus Operandi” åsyftas piraternas tillvägagångssätt då de bedriver 
sin verksamhet. Medel och metod i form av Modus Operandi är oerhört väsentligt och 
viktigt att få förståelse för då du som motpart skall agera. Diagrammet ovan talar sitt 
tydliga språk avseende piraternas utbredning och omfattning. Detta har lett till att 
handelssjöfarten tvingats till att lägga om rutter i Adenviken i syfte att undkomma 

                                                
49 Intervju, Kn Jimmy Johansson, 2010-04-30. 
50 Sörenson K, “State Failure on the High Seas – Reviewing the Somali Piracy”  
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piraterna. Tidigare då sjöfarten fortfarande passerade relativt nära den Somaliska 
kusten räckte det för piraterna att enbart använda mindre skiffs. Skiff är ett generellt 
begrepp för de båtar piraterna använder då de genomför kapningar. Båtarna är i 
glasfiber och ca 4 - 6 meter långa med motorer om ca 40 – 60 hästkrafter. Dessa båtar 
är ytterst flexibla och kan släpas iland för att senare användas till sjöss.51 Då 
handelssjöfarten anpassade sina rutter och rekommenderades till att passera ca 250 
NM (Natuiska Mil) ut från Somalias kust, tvingades piraterna till att anpassa sin 
metod för att fortsatt kunna nå ut till fartygen. De nya förutsättningarna innebar 
mycket långa avstånd för de små skiffsen varvid man började använda så kallade 
moderskepp. Dessa större båtar kunde ligga längre ut till havs och fungera som en 
flytande hamn där mindre båtar kunde utgå ifrån. Moderskeppen möjliggjorde 
förmåga till bunkring och man utökade nu sin uthållighet avsevärt. Skiffs kunde nu 
fyllas med pirater iland och därefter ta sig en längre sträcka ut till havs för att senare 
utgå från moderskeppet. Moderskeppen kan bestå av t.ex. gamla yemenitiska 
fiskebåtar och ”whalers”, 9 – 12 meter långa båtar med inombordsmotor. Med en 
whaler kan piraterna lasta ca 15 stycken 200-liters fat med bränsle, samt proviant för 
nog för att verka autonomt i flera veckor. När ytterligare underhåll behövs återvänder 
whalern till land och lastar för att därefter återvända till operationsområdet. En whaler 
försörjer som regel två attackskiffs med dess piratattackgrupp (PAG). Således 
uppträder piraterna ofta i grupperingar om tre båtar. Begränsningen för de större 
moderfartygen är att dessa är tvingade till att uppsöka hamn då de ska bunkra. Därav 
tänker man sig att det vore enkelt att gripa dessa båtar med besättning då de anlöper 
hamn. Dock är problemet att moderfartyget ser precis likadant ut som alla de andra 
fiskefartygen och fiskare som försörjer sig på fiske. Således är det nästintill omöjligt 
att urskilja, identifiera och knyta båtar och personer till piratverksamhet. Så till vida 
du inte har lokalkännedom och vetskap om vem eller vilka som bedriver vilken 
verksamhet. När piraterna attackerar fartyg använder de sig av 4- 6 meter långa stegar 
för att klättra upp längs fartygens fribord, därav bör du bli misstänksam om den 
lokale fiskaren utöver normal fiskeutrustning är utrustad med stege. Det anses högst 
orimligt att den Somaliske fiskaren fiskar med stege. De vapen man sett förekomma 
vid kapningar av fartyg är mestadels PV-vapen (Pansarvärnsvapen) i form av RPG 
(Rocket Propelled Grenade) samt finkalibriga vapen i form av AK47. Dessa vapen är 
vanligt förekommande iland, varvid det är relativt enkelt för en besättning att beväpna 
sig. 
 
Då piraterna mestadels inte är i behov av några hamnar för att kunna bedriva 
verksamheten blir de väldigt flexibla då Somalias kustområden till större del består av 
sandstränder. Det enda hinder som begränsar dem och deras verksamhet är naturens 
krafter i form av de återkommande monsunperioderna. Tiden mellan dessa monsuner 
står det dem nästintill fritt att operera.52,53  
 

 
 
 

                                                
51 Intervju, Kn Jimmy Johansson, 2010-04-30. 
52 Ibid. 
53 Sörenson K, “State Failure on the High Seas – Reviewing the Somali Piracy”  
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3.3.3 Exemepel på en piratattack 
Följande citat beskriver hur en kapning genomförd av pirater kan gå till. Situationen 
är beskriven utifrån den attackerade besättningens perspektiv och visar i korta drag 
hur piraterna uppträdde och hur besättningen agerade i situationen: 
 

On 14 may 2007 an UAE-owned general cargo ship Ibn Younus was 
attacked in position 01:19.2N – 048:51.92E, 180 nautical miles of 
Somalia. 
 
Pirates, armed with machine guns and rocket launchers, approached 
the general cargo ship underway from her port quarter. The pirates 
ordered the ship to stop and started firing towards the bridge. The 
duty officer raised the emergency alarm. The master activated the 
ship Security Alarm System and started taking evasive action 
manoeuvres to prevent the boarding of the pirates. The Master had to 
fire rocket-parachute distress signals on the pirate boat when he was 
preparing to fire a rocket-propelled grenade. The ship was hit and the 
accommodation caught fire. The crew took preventive measures to 
stop the fire from spreading, and finally managed to extinguish the 
fire. There was extensive damage to the accommodation.  
The master contionusly manoeuvred the vessel to prevent the pirates 
from boarding. The attack lasted for one hour before the pirates 
aborted the attack.  
 
The Piracy Boarding Centre relayed a message to the coalition navy 
for assistance.  54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 Sörenson K, “State Failure on the High Seas – Reviewing the Somali Piracy” Sid. 16-17. 
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4 Analys av indikatorer 
Då jag undersökt i vilken omfattning begreppet 4 GW genom de identifierade 
indikatorerna är möjligt att applicera på situationen i Adenviken ser jag en oerhört 
komplex situation. Det är flera ingående delar som mer eller mindre i olika 
dimensioner spelar in och skapar det sammanhang Adenviken, piraterna och landet 
Somalia bildar. Att i uppsatsen beskriva Somalia och den humanitära situationen vi 
där ser är värdefullt för att skapa någon form av förståelse för sammanhanget. Att 
enbart beskriva piraterna och deras verksamhet ger mig som läsare inte någon 
förståelse för varför piraterna bedriver sin illegala verksamhet. Jag insåg relativt 
omgående då jag skrev uppsatsen att jag var tvungen att lyfta perspektivet för att se 
de bakomliggande faktorerna och därefter möjliggöra appliceringen begreppet 4 GW. 
 
Då jag beskriver 4 GW framför jag den ökande komplexiteten dagens krigföring 
innebär. Vi ser idag ett ”slagfält” där hela samhället involveras och det är inte längre 
självklart vem som är en möjlig motståndare. Detta faktum är något vi ser kopplat 
mot piratverksamheten, där den lokale fiskaren som plötsligt blir möjlig pirat i jakten 
på snabba pengar och utgör ett hot. Likaså enligt ovan beskrivna sammanhang där 
fattigdomen iland tillsammans med den kedja av grupper och personer som drar nytta 
av piratverksamheten ser vi hur hela samhället involveras. Att bryta i problemet 
innebär insatser främst i land i syfte att förbättra den humanitära situationen, då det 
relativt tydligt framgår att fattigdom många gånger är drivkraften till opportunistiska 
pirater. Likaså finner delar av samhället piratverksamheten som något positivt då den 
bidrar till en något ökad välfärd för lokalbefolkning. Jag vågar dock inte utesluta det 
faktum att det finns de piratgrupper som finner den illegala piratverksamheten som 
lönsam utöver behovet av mat och vatten. D.v.s. att grupper och individer gör stora 
vinster genom verksamheten, och därav trots en förbättrad livssituation inte skulle 
avbryta verksamheten. Detta leder i sin tur till en möjlig oroväckande cirkel där stora 
vinster leder till att preventiva insatser mot pirater i land kan motverkas och således 
kan piratverksamheten fortgå utan större inverkningar. Problematiken förstärks 
självklart genom den situation som råder i landet Somalia där det nästintill statslösa 
statsskicket försvårar arbetet. 
 
Författaren T. X Hammes beskriver utvecklingen och den förändring han anser 
föreligga inom begreppet. Bl.a. för han fram tanken kring vikten av att förstå en 
motståndares motiv och refererar till FN:s dokument ”Manual for Humanitarian 
negotiations with armed groups”, där upprorsgrupper delas in i tre kategorier: 
reaktionära, opportunistiska och ideologiska. Liksom andra konfliktområden är det 
likaså i Adenviken mycket viktigt att förstå vilken typ av grupp man möter och deras 
motiv. Som jag tidigare beskrivit ser vi dels den lokale fiskaren som utan logistiska 
och ledningsmässiga förutsättningar ger sig ut på havet i jakt på snabba pengar, dels 
de organiserade piraterna som genom moderfartyg ute till havs organiserat bedriver 
piratverksamheten. Pengar är för dessa två exempel på pirater den gemensamma 
nämnaren dock finns med största sannlikhet olika syften med pengarna. Utöver mat 
och vatten ser somliga möjligheten att med pengar från piratverksamheten kunna 
flytta och bosätta sig i angränsande länder med en slant på fickan, tillräcklig för att 
kunna ”starta om”. Andra ser inkomsten som en möjlighet till att exempelvis kunna 
skydda sig och sin klan genom vapen och att pengar därigenom utgör en säkerhet i 
den annars osäkra och okontrollerade vardagen. Av piraternas uppträdande att döma 
ser jag dem som en mer eller mindre sammanhängande opportunistisk grupp där 
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pengarna är drivkraften. Dock kan syftet med pengarna skilja sig från individ till 
individ då somliga eftersträvar makt och andra enbart vill förbättra sina 
levnadsomständigheter. Det finns inga tecken som tyder på att en ideologisk kamp 
skulle föreligga och föras genom piratverksamheten. Piraternas religiösa åskådning är 
inte grund till någon form av motiv. Dock är kedjan och sambandet mellan intressen, 
klaner, affärsmän m.fl. iland relativt oklar. 
 
Kopplat mot 4 GW ser vi idag pirater som uppträder och utgör ett hot mot sjöfarten i 
området kring Adenviken. Dessa pirater är inte organiserade under någon form av 
suverän stat med reguljär armé. De uppträder självständigt och flexibelt varvid det är 
oklart var de tar sin tillflykt. Således är det inte en stat som utgör motståndet för de 
västerländska marina styrkorna. Faktumet att motståndet ej direkt är bundet till en stat 
påvisar den kanske tydligaste indikatorn på att delar av begreppet 4 GW möjligen går 
att applicera på situationen i Adenviken. Dock om man ser ovanstående faktum ur ett 
annat perspektiv och lyfter blicken till en strategisk nivå kan vi urskönja att de 
bakomliggande faktorerna till piratverksamheten tar sin utgångspunkt ur ett 
statsrelaterade omständigheter, kopplat mot landet Somalias situation. 
 
Sett till den tekniska utvecklingen visar piraterna på hur man genom en utvecklad 
metod trots västerländskt tekniskt övertag lyckas med den illegala verksamheten. Vid 
ett asymmetriskt förhållande blir den tekniskt underlägsne tvungen att finna nya vägar 
för att fortsatt utgöra ett hot och tvinga motparten till insikt om att de strategiska 
målen antingen är omöjliga att uppnå alternativt alltför kostsamma. I fallet med 
pirater går ovanstående att applicera på kontexten i Adenviken. Där är inte piraternas 
avsikt att utgöra ett hot mot västmakternas marina fartyg. Syftet till att de förändrar 
strategi och taktik är snarare att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet, att kapa 
handelsfartyg. Området Adenviken där de västerländska fartygen patrullerar är 
mycket stort. Piraternas nuvarande taktik med moderfartyg är ett exempel på 
anpassning efter nya förutsättningar, där man genom förändring fortsatt utgör ett hot 
mot handelssjöfarten och möjliggör kapningar. Adenviken är till ytan mycket stort 
och det krävs mycket personal för att möjliggöra övervakning av området. Behovet av 
personal och materiel strider mot begreppet 4 GW, då teoretikerna hävdade att en stor 
numerär inom 4 GW endast skulle vara mer sårbar. Istället skulle små enheter med 
hög flexibilitet dominera. 

 
4.1 Sammanfattande diskussion 
Problematiken i området kring Adenviken med dess utbredda piratverksamhet är 
komplex, och jag ser beroende på infallsvinkel nya fenomen. Liksom jag beskrev i 
inledningen av uppsatsen var det fenomen i form av indikatorer jag ville urskönja, 
vilka möjligen skulle kunna svara upp mot min frågeställning kring applicering av 
begreppet 4 GW.  
 
En förenklad beskrivning av begreppet 4 GW är att staterna idag har förlorat sitt 
tidigare monopol på krigföringen. Konflikter vi ser idag utspelar sig över statsgränser 
där bland annat ideologier och ekonomiska intressen ligger till grund för gruppers 
aktivitet. Vidare förs kriget i en mer diffus miljö där lösningen inte fokuseras kring 
erövrandet av ett landområde utan på att övervinna ett förtroende av folket – det 
strategiska målet. Hela samhället inbegrips i begreppet 4 GW där vänligt sinnade och 
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motståndare är svåra att urskilja. Piraterna i Adenviken är en effekt av den humanitära 
situation som råder i området, främst Somalia. D.v.s. piraternas situation och dess 
samhälle är en grund till att verksamheten existerar. Kopplat mot vad som ovan 
beskrivits där västländer anklagats för att ha utnyttjat värdefulla naturresurser i form 
av fiske har man också varit med och skapat den situation som idag råder. Sett till 
piraterna och utvecklingen av deras verksamhet, var de först lokala fiskare som ville 
driva in tullavgift från utländska fiskebåtar vilka de Somaliska fiskarna hävdade 
åtnjöt deras värdefulla näring. Fiskarna utvecklade därefter piratverksamheten vilken 
föreföll som mycket lönsam och därav fortskred i allt större omfattning. Den lokale 
fiskaren som plötsligt ute till havs blir pirat är mycket svår att detektera och 
framförallt är han en produkt av situationen iland, vilket inbegriper hela samhället.  
 
4 GW kan i utvalda delar appliceras på situationen i Adenviken. Dock anser jag att 
situationen är speciell i sin karaktär då det enbart handlar om kriminell verksamhet 
med syftet att överleva vardagen. Det finns inget uttalat högre syfte med piraternas 
verksamhet. Inte som inom andra konfliktområden där t.ex. religiös åskådning ligger 
till grund för konflikten och är en av de drivande delarna sett till motivet. Detta anser 
jag gör piraterna i Adenviken till en särart och kanske trots att delar av begreppet  
4 GW är applicerbart krävs det mer och kanske framförallt vidareutveckling av den 
militära teorin för att fullt ut förstå situationen. Att vi måste förstå situationen är 
vitalt, då vi annars som reagerande part enbart genom en form av direkt metod aldrig 
når grunden till situationen och problemet. Den lokale fiskaren som ser sin chans att 
tjäna snabba pengar är sannolikt inte medveten om sammanhanget i stort, bedömt 
ligger hans intresse enbart i att överleva vardagen.  
 
W S Lind m.fl. i Marine Corps Gazette ansåg att stor numerär inom 4 GW kunde bli 
en nackdel då dessa blev större och således enklare att verka mot och slå ut. Små och 
flexibla enheter skulle dominera slagfältet som i 4 GW omgav hela samhällen. 
Kopplat mot Adenviken är detta påstående ytterst intressant då piraterna som utgör 
hotet inte har för avsikt att verka mot de reguljära västländernas enheter. De marina 
enheterna i området, främst EUNAVFOR, upplever att de är starkt begränsade sett till 
numerär. Adenviken och piraternas operationsområde är mycket stort och omfattande 
vilket leder till att de trots avancerad teknik har stora svårigheter att observera och 
upprätthålla säkerheten för handelssjöfarten. Motsatt sett ur piraternas perspektiv 
tillämpar de just vad W S Lind för fram. De uppträder i små enheter och med diffusa 
avsikter, fiskare/pirat, vilket gör dem svåra att lokalisera och bekämpa. Dock är det 
ytterst oklart om piraterna är medvetna om vad valet av metod medför i form av 
konsekvenser för de marina enheterna i området. Troligtvis upplever de effekterna 
enbart genom ännu en lyckad kapning utan påverkan av EUNAVFOR m.fl.  
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4.2 Slutsatser och behov av vidare forskning 
Kopplat mot krigets generationer går det till viss del att finna delar som indikerar på 
att samtliga generationer i någon mån är applicerbara på situationen i Adenviken. 
Dock har syftet med uppsatsen varit att i möjligaste mån undersöka huruvida 
begreppet 4 GW är applicerbart på situationen i Adenviken. Av resultatet att döma, 
kopplat mot de identifierade indikatorerna finner jag att begreppet till stor del är 
applicerbart. Dock är problematiken i området omfattande beroende på ur vilket 
perspektiv du som bedömare granskar situationen samt på vilken nivå du väljer att 
utgå från. Situationen i Adenviken med dess piratverksamhet är säregen då det 
nästintill uteslutande rör sig om kriminell aktivitet. Mål och syfte för piraterna är 
otvivelaktigt pengar i syfte att uthärda vardagen, samt tillse en säkerhet iland för 
enskild individ och möjligtvis klan. Begreppet 4 GW är till del applicerbart men jag 
anser att det finns ett behov av vidare forskning inom problemområdet i syfte att på 
ett militärteoretiskt plan undersöka situationen. Känt är att piratverksamheten vuxit 
fram och är en produkt av den humanitära situationen i landet Somalia. Dagens 
marina insatser i området motverkar inte på något sätt piraternas vilja, de verkar 
enbart genom en direkt metod mot enskilda pirater. För att nå pirater och 
lokalbefolkningens vilja krävs större och omfattande insatser iland med syftet att nå 
kärnan i problemet – fattigdom. 
 
Militärteorin inom mitt problemområde syftar till att skapa en förståelse för 
motståndaren, varvid klarläggande av mål, metod och syfte är vitala delar. 
Piratverksamheten i Adenviken är till sin karaktär säregen, varpå vidare forskning är 
nödvändig för att definiera situationen. 
 
 
4.3 Sammanfattning 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den situation vi idag ser i Adenviken och syftar till 
att undersöka hur och i vilken omfattning det av militärteoretiker formulerade 
begreppet 4 GW är applicerbart på situationen. Adenviken präglas av omfattande 
kriminell verksamhet i form av pirater vilka genomför kapningar och attacker mot 
handelssjöfart. Piraterna är mycket svåra att lokalisera då de tillika ofta är lokala 
fiskare som plötsligt blir pirater till havs. Piraternas verksamhet började med att de 
lokala fiskarna utkrävde tull av utländska fiskefartyg som enligt dem fiskade och 
utnyttjade fiskevattnen i Adenviken, främst utanför Somalia. Majoriteten av de 
utländska fiskefartygen vägrade dock att betala någon form av tull varvid de allt mer 
desperata somaliska fiskarna började kapa fiskefartygen. Den illegala 
piratverksamheten där efterhand även större handelsfartyg kapades pågick relativt 
ostört utan större uppmärksamhet från omvärlden. Dock skedde en större omvändning 
då den stora oljetankern Sirius Star i november 2008 kapades av pirater utanför 
Somalia. Bakgrunden till den situation som idag råder i Adenviken kan ses som en 
produkt av utbredd fattigdom men även västvärldens utnyttjande av naturresurser i 
form av fiske. 
 
I uppsatsen har jag valt att i det inledande kapitlet redogöra för ämnesval, metod, 
syfte, frågeställning m.m. Under teori- och empiriavsnitten använder jag mig av den 
deskriptiva metoden då jag i uppsatsen beskriver och förklarar de huvudsakliga 
elementen, d.v.s. teorin i form av begreppet 4 GW och empirin i form av situationen i 
Adenviken. Vidare övergår uppsatsen till en deduktiv slutledningsmetod, med syftet 
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att genom insamlat material i form av artiklar, litteratur och intervjuer försöka dra 
slutsatser inom ämnesområdet. I de empiriska delarna av uppsatsen riktas fokus mot 
den formulerade frågeställningen vilken i empirin testas mot mitt aktuella fall – 
Adenviken, operation Atalanta och dess karaktäristik.  
 
Begreppet 4 GW avhandlas relativt omfattande, detta för att skapa en ordentlig grund 
och förståelse hos läsaren. Bakgrunden till begreppet beskriver 1 GW och tiden till 
och med 3 GW. Genom bakgrundsbeskrivningen skapas förståelse för att det inte är 
enbart tiden som skapar indelningen av krigets generationer, i högsta grad är 
politiska, ekonomiska, sociala och tekniska förändringar och framsteg som skapar nya 
förutsättningar, varvid de nya generationerna inom militärteorin växer fram. Liksom 1 
GW – 3 GW beskrivs även bakgrunden till uppsatsens huvudsakliga 4 GW-teori. 
Teorin som publicerades för ca 21 år sedan av William S. Lind, Keith Nightengale, 
John F. Schmitt, Joseph W. Sutton och Gary I. Wilson i den militära tidskriften 
Marine Corps Gazette55 fick först ingen större uppmärksamhet, dock med tiden har 
teorin i allt större omfattning debatterats och är idag en högst aktuell militär teori. 
Teorin behandlar den idag relativt svårdefinierbara miljön konflikter förs i. Många av 
dagens konflikter är inte knutna till landgränser, vi ser istället landöverskridande 
grupper, ideologier m.m. vilka utgör parter och motiv i konflikter. Kopplat till 
begreppet 4 GW tar uppsatsen sin utgångspunkt ur det ursprungliga begreppet, dock 
har studier av senare versioner och debatter möjliggjort en beskrivning även av 
utvecklingen inom 4 GW. Främst lyfts den amerikanske författaren T X. Hammes 
fram som på ett bra och intressant sätt beskriver utvecklingen inom begreppet 4 GW. 
 
Den empiriska delen av uppsatsen behandlar Adenviken och dess karaktäristik med 
illegal piratverksamhet. Adenviken som ur ett handels- och logistiskt perspektiv utgör 
en mycket viktig del av det Arabiska havet i Indiska Oceanen är ett intressant och 
högst aktuellt ämne. Dels på grund av den relativt oklara piratverksamheten men 
framförallt då Sverige i skrivandets stund deltar i Operation Atalanta, EUNAVFOR, 
genom ME02.  
 För att skapa förståelse för piraterna i området kring Adenviken följer en relativt 
omfattande beskrivning av Somalia, både historiskt och rådande situation idag. Syftet 
är att läsaren skall få kunskap om rådande förhållanden då piraterna till största del 
härstammar och utgår från Somalia. Somalia med sin oerhörda fattigdom och 
bristfälliga humanitära situation bidrar starkt till piraternas syfte med verksamheten – 
pengar. Genom pengar som de får in genom försäljning av last och lösensummor 
m.m. kan de skapa sig en något bättre humanitär situation i den annars mycket 
besvärliga vardagen. Piraterna kan delas in i två grupper. Vi ser i området dels de 
opportunistiska lokala fiskarna som i jakten på snabba pengar samlar ihop ett gäng 
och ger sig ut i jakten på möjliga fartyg att kapa. Dessa pirater saknar alla former av 
logistik och ledning och blir därigenom föga framgångsrika. Den andra gruppen 
pirater vi ser är de mer organiserade som genom både ledning och logistik utgör ett 
starkt hot mot sjöfarten. Genom större moderfartyg lastade med underhåll i form av 
vatten, bränsle och mat kan piraterna nå ut till handelssjöfarten. Detta trots att 
fartygen till följd av piraternas verksamhet lagt om rutterna till 250 NM (Nautiska 
Mil) ut från den Somaliska kusten. 

                                                
55 Lind W S, Nightengale K, Schmitt J F, Sutton J W, Wilson G I, ”Marine Corps Gazette” (oktober 
1989). 
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 Då piraterna både sett till utrustning och utseende ser ut som vilken fiskare som 
helst är de mycket svåra att observera. Trots moderfartygen måste både pirater och 
attackbåtar in till land. Det kan anses som enkelt att då gripa dessa, dock är de mycket 
flexibla och kan med hjälp av Somalias långa och vida sandstränder gå iland och dra 
upp båtarna relativt obehindrat. Ett sätt att särskilja pirat och fiskare är dock stegen 
som piraterna använder vid kapningar, det är föga troligt att den somaliske fiskaren 
fiskar med stege. Piraterna är enligt ovan mycket flexibla i sitt uppträdande. Då de 
opererar till havs med moderfartyg ser vi ofta två attackbåtar tillsammans med ett 
moderfartyg. Då möjliga fartyg/objekt upptäcks åker de snabbgående attackbåtarna 
iväg och bordar fartyget. Beväpningen är relativt standardiserad genom finkalibriga 
vapen likt AK47 samt pansarvärnsvapen i form av RPG (Rocket Propelled Grenade). 
 
Då jag studerat Adenviken och den illegala piratverksamheten genom begreppet 4 
GW ser jag en oerhört komplex situation. Flera ingående delar bildar tillsammans ett 
sammanhang med en säregen karaktäristik av illegal piratverksamhet. För att förstå 
detta sammanhang är det av vikt att förstå bakomliggande faktorer så som situationen 
i Somalia. 4 GW kan i utvalda delar appliceras på situationen i Adenviken. Dock 
anser jag att situationen är speciell i sin karaktär då det enbart handlar om kriminell 
verksamhet med syftet att överleva vardagen. Bl.a. ser vi hur piraterna medvetet 
alternativt omedvetet använder sig av en taktik där de uppträder i små enheter vilket 
gör dem svåra att monitorera och bekämpa. W S Lind m.fl. förde fram just tanken 
kring hur små enheter skulle bli effektiva inom 4 GW då dessa var mindre sårbara 
och mer flexibla. Uppträdandet visar även på hur man taktiskt anpassat sig då det ur 
ett tekniskt perspektiv råder mycket skilda förutsättningar mellan västländernas 
marina enheter och piraterna. 
 
Militärteorin inom mitt problemområde syftar till att skapa en förståelse för 
motståndaren, varvid klarläggande av mål, metod och syfte är vitala delar. 
Piratverksamheten i Adenviken är till sin karaktär säregen, varpå vidare forskning är 
nödvändig för att definiera situationen. 
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