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Fjärde generationens krigföring – imaginär föreställning eller reell 
verklighet? – en analys av ett begrepp om framtida krigföring. 

Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att beskriva det amerikanska begreppet ”Fourth Generation Warfare” och 
analysera dess trovärdighet och legitimitet för att generellt utreda vilken förmåga begreppet/teorin 
har att beskriva och prediktera dagens och framtida krigs karaktär. Författaren har i huvudsak an-
vänt deduktiv metod för uppsatsens genomförande. Utifrån teorin om fjärde generationens krigfö-
ring har en hypotes formulerats som prövas genom två fallstudier, Afghanistan 2001-2002 och 
Irak 2003. Hypotesen formulerades på följande sätt: 
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 prediktions-
förmåga avseende nutida och framtida krigs karaktär. 
För att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen har krigets karaktär och framgångskriterier för de 
olika aktörerna analyserats för att därefter värdera resultatet mot fyra slutsatser från teorin samt 
andra förklaringsfaktorer. Resultatet av studien är att varken fallstudie Afghanistan eller Irak kan 
falsifiera hypotesen eftersom endast fragment av teorin kan bekräftas. Hypotesen är således veri-
fierad. Teorins trovärdighet kan med resultatet av denna studie ifrågasättas främst p.g.a. att den 
påvisar en brist i den historiska kontexten, avsaknad av en djupare analys av konfliktorsaker samt 
att aktörernas mål, medel och metod inte sammanbinds utan fokuserar på metoder i form av hot 
mot USA i framtiden.  
 
Nyckelord: Fjärde generationens krigföring (4 GW), Afghanistan (OEF), Irak (OIF), icke-statliga 
aktörer, terrorism, okonventionella metoder, icke-linjär. 
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Abstract 
The aim of this essay is to describe the American concept of “Fourth Genera-
tion Warfare” and analyse the concept´s credibility and legitimacy and to gen-
erally explain the nature of today´s conflicts as well as the ability to predict the 
nature of future conflicts. The author has mainly used a deductive method of 
carrying out the analysis. Analysing the theory of ”Fourth Generation Warfare” 
has generated a hypothesis from the theory and an analytical tool has been de-
rived. The hypothesis has then been tested through two case studies, Afghani-
stan 2001-2002 and Iraq 2003. The outline of the hypothesis is as follows: 
The concept of the Fourth Generation Warfare is so wide and universal in its 
approach that it loses its contextual base and by that the ability to explain and 
predict the nature of today´s and tomorrow´s conflicts. 
In order to verify or falsify the hypothesis, the author has analysed the nature 
of the conflict and the criteria for success in a wider perspective for the parties 
involved, in order to provide a framework for the respective case study. The 
analytical tool, derived from the theory, was then used to analyse in what way 
the theory can be confirmed by the respective case studies. The results of this 
analysis show that neither case study can fully confirm the theory and, conse-
quently, neither can the hypothesis be falsified. The hypothesis has thereby 
been verified. The credibility of the Fourth Generation Warfare theory can, as a 
result of this essay, be questioned due to the fact that there is a gap in the his-
torical context. There is also a lack of understanding for a thorough analysis of 
the underlying roots and causes of the conflicts and finally it focuses too much 
on methods and threats, excluding the ends and means of the different actors in 
a conflict. 
 
Key Words: Fourth Generation Warfare (4 GW), Afghanistan (OEF), Iraq 
(OIF), Non-state actors, Terrorism, Unconventional warfare, Non-linear. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
I amerikansk litteratur och bland militärteoretiska tänkare diskuteras begreppet 
”Fourth Generation Warfare (4 GW)” som den nya krigföringen. Beteckningen 
fokuserar på asymmetriska förhållanden och hur aktörer som inte direkt eller 
enbart utgörs av nationalstater ska kunna bekämpas med bl.a. militära medel. 
Vissa tänkare ser detta som en efterföljare till manöverkrigföring vilken be-
nämns tredje generationen. Den svenska Försvarsmakten (FM) ominriktas från 
invasionsförsvar till insatsförsvar med en doktrinär anpassning till västerländs-
ka metoder i planering och genomförande av militär verksamhet. Anpassningen 
går långsamt men idag är asymmetri en realitet, särskilt efter den 11 september 
2001. Vad är då ”Fourth Generation Warfare” eller översatt fjärde generatio-
nens krigföring? Är det ett nytt modeord eller finns det belägg för att krigfö-
ringen har förändrats? Behöver en liten nation som Sverige hantera dessa för-
ändringar? Vad innebär det för vår syn på hotet och vårt sätt att planera och 
genomföra militära operationer? Det är som synes många frågor som kan stäl-
las vilket också medfört att jag intresserat mig för ämnet och anser att det finns 
behov av att klarlägga vad begreppet innebär. Det är mot bakgrund av detta 
som jag valt att fördjupa mig i området. 

1.2 Problemformulering och syfte 
Efter kalla krigets slut, det förändrade konfliktmönstret under 1990-talet och de 
omvälvande händelserna den 11 september 2001 i USA pågår en debatt om en 
ny typ av krigföring. Begreppet ”Fourth Generation Warfare”diskuteras paral-
lellt med debatten kring ”Revolution in Military Affairs” (RMA) och ”Network 
Centric Warfare” (NCW). Denna typ av krigföring omfattar bl.a. en förändrad 
syn på krig och konfliktorsaker, olika aktörers intressen och förmågor och hur 
USA ska kunna hantera denna nya insatsmiljö. Problemformuleringen lyder 
således:  
 
Vilken relevans och tillämplighet har begreppet fjärde generationens krig-
föring (”Fourth Generation Warfare”)? 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva det amerikanska begreppet ”Fourth Gene-
ration Warfare” och analysera dess trovärdighet och legitimitet för att generellt 
utreda vilken förmåga begreppet/teorin har att beskriva och prediktera dagens 
och framtida krigs karaktär. Jag har valt att generera hypotes och frågeställ-
ningar i teorikapitlet varför dessa inte redovisas här utan under punkt 3.7. 

1.3 Avgränsningar och antaganden 

1.3.1 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att behandla tiden från 1989 fram till 2004 där fallstudierna 
är fokuserade till tiden efter 11 september 2001. Motivet för detta är att det är 
först 1989 som teorin kring fjärde generationens krigföring presenteras i en 
militär tidskrift. Efter angreppen i USA den 11 september 2001 har två ameri-
kanska operationer genomförts där det kan vara aktuellt att värdera teorin, 
nämligen ”Operation Enduring Freedom” i Afghanistan och ”Operation Iraqi 
Freedom” i just Irak. 
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Fallstudierna avser inte ge en fullständig bild av bakgrunden till respektive 
konflikt och de efterföljande operationerna. En kort historisk återblick om re-
spektive land och en beskrivning av aktörer inleder dock respektive fallstudie 
innan de fokuseras på krigföringen och aktörernas mål, medel och metod under 
den studerade perioden. Motivet till det är att det inte behövs för att pröva teo-
rin samt det begränsade utrymmet i uppsatsen. 

1.3.2 Antaganden 
Fjärde generationens krigföring (4 GW) antas vara en samling hypoteser och 
teorier som samlats i en övergripande teori.  

1.4 Centrala begrepp och definitioner 
Då uppsatsen utgår ifrån teorin kring fjärde generationens krigföring kommer 
de centrala begreppen att definieras i kapitlet teori. Övriga begrepp som kan 
behöva definieras kommer jag att redovisa i anslutning till de tillfällen dessa 
uppkommer. 

1.5 Disposition 
För att förtydliga hur uppsatsen är uppbyggd kan följande detaljerade beskriv-
ning av metoden underlätta för läsaren hur jag avser komma fram till resultatet. 
Uppsatsen är indelad i en inledning, metodbeskrivning, teoribeskrivning, en 
empirisk analys genom fallstudier som utgör själva avhandlingen, en diskus-
sionsdel, en utblick mot framtiden samt avslutningsvis en sammanfattning.  

I det inledande kapitlet avser jag redovisa problemformulering, syfte och 
frågeställningar, avgränsningar och antaganden. I metodbeskrivningen redovi-
sar jag vald metod med motiv. Härvid kommer även källor och källkritik, vali-
ditet och reliabilitet att redovisas.  

Teori kapitlet syftar till att beskriva den amerikanska definitionen av 
fjärde generationens krigföring. Utifrån teorin drar jag ett antal slutsatser som 
tillika utgör karakteristika för fjärde generationens krigföring och som därefter 
ligger till grund för hypotes och frågeställningar.  

I den empiriska analysen avser jag att med slutsatserna från teorin, hypo-
tesen och de frågor jag ställt pröva teorin kring fjärde generationens krigföring 
genom två fallstudier. Resultatet av de båda fallstudierna ska utgöra grunden 
för diskussionen.  

Diskussionen avser att sammanföra resultatet av fallstudierna (syntes) 
med teorin kring fjärde generationens krigföring. Utifrån syntesen kommer jag 
att verifiera eller falsifiera den ställda hypotesen. Vidare kommer jag att 
genomföra en resultat- och metoddiskussion där teorins tillämplighet och tro-
värdighet är i fokus samt svara på problemformuleringen och värdera huruvida 
syftet med uppsatsen är nått. 

I utblick mot framtiden avser jag relativt fritt diskutera kring de fråge-
ställningar som resultatet av studien givit upphov till och redovisa min syn på 
framtida forskning inom området. Avslutningsvis kommer uppsatsen att sam-
manfattas för att därigenom slutligen knyta ihop uppsatsens delar till en helhet. 
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Figur 1: Utvisande övergripande disposition för genomförande. 

2 Metod 

2.1 Vald metod med motiv 
Jag har valt att inledningsvis använda mig av deskriptiv1 metod för att redogöra 
för metod och teori för att därefter i slutsatser av teorin, hypotesgenerering, den 
empiriska analysen och i diskussionen använda mig av deduktiv slutlednings-
metod. Den deduktiva metoden avspeglas i att jag utgår ifrån den befintliga 
teorin kring fjärde generationens krigföring och genererar en hypotes med ett 
antal frågeställningar som prövas genom två fallstudier för att kunna falsifiera 
eller verifiera hypotesen och nå ett resultat.2 Fallstudierna3 används för att av-
gränsa en del av en större helhet och därigenom få en representativ del av verk-
ligheten i detta fall Afghanistan och Irak4. Det analytiska verktyget utgörs av 
kvalitativ textanalys som huvudsaklig bearbetningsmetod.5 Resultatet ska se-
dan genom diskussionen fortsatt följa den deduktiva metoden för att slutligen 
kunna komplettera eller avfärda teorin kring fjärde generationens krigföring. 

Motivet för vald metod baseras på ambitionen att genomföra en teoriprö-
vande forskning för att kritiskt granska en teori kring framtida krigföring. Då 

                                                 
1 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, utgiven av Studentlitteratur 1996, andra upplagan, tryckt 
i Sverige, Studentlitteratur Lund, ISBN 91-44-36612-4, s 30. Hädanefter ”Ejvegård, Veten-
skaplig metod”. 
2 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, utgiven av Studentlitteratur 1994, andra upplagan, tryckt i Sveri-
ge, Studentlitteratur Lund, ISBN 91-44-30952-X, s 21. Hädanefter ”Patel/Davidsson, Forsk-
ningsmetodik”. Förtydligande: Den deduktiva metoden kan beskrivas som att forskaren följer 
bevisandets väg. 
3 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s 31-32. 
4 Kommentar: Fallstudierna representerar en del av de krig som utkämpats efter 11 september, 
2001 där USA varit en av aktörerna men där det i övrigt förekommer flera olika aktörer som 
inte alla representerar en nationalstat. Teorin som prövas avser krigföring, där de valda fallen 
inrymmer en komplexitet avseende bl.a. aktörer och metoder, vilket motiverar en fördjupad 
ananlys av 4 GW´s förklaringskraft och tillämplighet i just dessa krig. 
5 Patel/Davidsson, Forskningsmetodik, s 99-102. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N 2004-06-04 FHS beteckning: 19 100:2047 
Mj Stefan Nacksten  Sida 7(61) 

fjärde generationens krigföring i grunden utgörs av ett antal hypoteser och teo-
rier samlade i en övergripande teori anser jag att teorin i sig är så komplicerad 
att den bör utgöra grunden för forskningsansatsen. Därigenom kan jag i diskus-
sionsdelen relativt fritt och beroende på resultatet av fallstudierna resonera 
kring teorin i ett bredare perspektiv. Mot bakgrund av den mycket breda dis-
kurs som föreligger inom ämnet anser jag att den induktiva6 metoden riskerar 
att bli för bred i operationaliseringen7 och därmed ge ett begränsat resultat. I 
detta fall är en deskriptiv ansats att föredra.  

Den tillgängliga empirin inom min problemställning utgörs i huvudsak av 
texter varvid jag valt kvalitativ textanalys för att nå djupare i prövningen av 
teorin än att med statistik d.v.s. kvantitativ analys försöka nå samma resultat.  

2.4 Källor och källkritik  
Vad avser källor kring teorin om fjärde generationens krigföring så utgörs 
forskningsmaterialet i huvudsak av primärkällor. Underlaget har inhämtats via 
internet för att därefter bekräftats genom att begära ut de tidskrifter där artik-
larna i fråga publicerats första gången. Ett av de problem jag upplevt är att kla-
ra ut hur oberoende källan är samt vilken tendens som kan skönjas. Detta har 
jag försökt komma runt genom att läsa flera artiklar av samma författare för att 
därigenom kunna relatera dennes åsikter i förhållande till teorin. Samtidigheten 
är i det empiriska materialet tämligen hög främst i fallstudie 2 Irak 2003. I Af-
ghanistan fallstudien är det dock svårare att bedöma i vilken utsträckning käl-
lan verkligen varit med eller haft tillgång till primärkällor. Jag har försökt han-
tera detta på samma sätt som vid oberoende och tendens ovan.  

Källmaterialet till fallstudierna är för mig primärkällor men underlaget är 
i huvudsak att anse som sekundärkällor eftersom det är en återgivning av erfa-
renheter eller tidningsartiklar från pågående konflikter. Just det sistnämnda är 
kanske en av de faktorer som gör att resultatet måste hanteras med viss var-
samhet eftersom det inte skett någon större vetenskaplig genomlysning i de av 
mig valda konflikterna just därför att de är pågående. I fallstudie Irak använder 
jag mig i huvudsak av en källa för att återge händelseförloppet men jag har 
granskat denna kritiskt och kontrollerat den med annat empiriskt underlag från 
både arabiska, västeuropeiska och amerikanska källor och funnit att den återger 
händelseförloppet på ett tillförlitligt sätt även om det är en amerikansk källa. 
Tendensen och beroendet är således hanterbar anser jag. Avseende teorierna 
kring fjärde generationens krigföring så är detta ett mindre problem eftersom 
det skrivna ordet ger uttryck för författarnas uppfattning som medvetet publice-
rats av desamma.  

2.5 Validitet och Reliabilitet 
Att värdera i vilken omfattning uppsatsens validitet och reliabilitet är hög eller 
låg blir något problematiskt i denna uppsats. Med validitet8 menas att forskaren 

                                                 
6 Patel/Davidsson, Forskningsmetodik, s 21. 
7 Operationalisera = (i vetenskap) definiera begrepp så att de kan användas i empiriska under-
sökningar (experiment, mätningar, statistiska bearbetningar o.d.). Källa: Györki, Iréne, Sjö-
gren, Peter A., Bonniers svenska ordbok, utgiven av Bonnier Fakta Förlag AB, Stockholm, 
femte upplagan, 1991, femte tryckningen, tryckt av Smegraf, Smedjebacken 1996, ISBN 91-
34-51196-2, s 385. 
8Patel/Davidsson, Forskningsmetodik, s 85-86. 
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verkligen undersöker det han avser undersöka och med reliabilitet9 menas att 
det undersökta genomförs på ett tillförlitligt sätt. Validiteten kan delas in i inre 
och yttre validitet. Den inre validiteten ska påvisa hur väl mätinstrumentet är 
utformat så att det överensstämmer med definitionen av den mätta variabeln. 
Den yttre validiteten innebär att resultaten från mätmetoden stämmer överens 
med de resultat forskaren får från en annan mätmetod som avser mäta samma 
förhållande (kriterier).10  

Det är främst vid kvantitativa och statistiska undersökningar som detta 
kan mätas på ett tydligt sett. Den deduktiva metod jag valt med att utifrån en 
teori genom kvalitativ textanalys generera en hypotes och ett antal frågeställ-
ningar som sedan prövas genom två fallstudier innebär att validiteten blir osäk-
rare och svårare att bedöma.  Trots detta anser jag att den teori som jag kvalita-
tivt prövar på två väl definierade och avgränsade fall innebär att den inre vali-
diteten kan anses som relativt hög. Den yttre validiteten är svår att avgöra mot 
bakgrund av att jag inte kan bedöma huruvida jag skulle få samma resultat med 
en annan mätmetod. Detta förefaller som relativt osannolikt genom den valda 
ansatsen. Den yttre validiteten får därför anses som låg. Reliabiliteten däremot 
anser jag vara god då jag använder mig av samma mätinstrument i de båda fall-
studierna och tillämpar det konsekvent med tydlig återkoppling till teorin vilket 
medför att resultatet torde ha en relativt hög tillförlitlighet. I diskussionskapit-
let kommer jag att återkomma till detta när jag kan reflektera över resultatet. 

3 Teori 

3.1 Allmänt om genomförande 
Det finns flera olika sätt att beskriva krigföringsnivåer på beroende på var i 
världen man befinner sig och därmed vilka referenspunkter eller perspektiv 
som används. I detta kapitel kommer fjärde generationens krigföring att utgöra 
forskningsobjekt. Inledningsvis redovisas forskningsläget och den konceptuella 
grunden för 4 GW, från 1989, för att därefter följa utvecklingen av teorin fram 
till 2004. Detta är centralt för förståelsen av densamma. Därefter återges några 
stödjande teorier som är centrala i teorin kring 4 GW för att därigenom empi-
riskt försöka se spårbarhet mellan tanke och text hos författarna. Slutligen åter-
ges några kritiker till 4 GW varefter jag drar slutsatser av redovisade teorier, 
kritik och författarens förståelse av teorin. Avslutningsvis formuleras en hypo-
tes samt ett antal frågor som utgör grunden för den empiriska analysen. 

3.2  Forskningsläge 
Forskningsläget avseende teorin om fjärde generationens krigföring är förhål-
landevis begränsat. Det utgör inte något eget forskningsområde inom krigsve-
tenskapens domäner vare sig i Sverige eller internationellt. I USA skrivs det i 
ämnet men jag har inte funnit någon forskning som specifikt behandlar samma 
generationsindelning som teorin kring fjärde generationens krigföring. Det 
finns en rysk indelning av krigföring som inrymmer sex generationer men den-
na utgår från den energi och teknik som har förändrat krigföringen inom ramen 

                                                 
9Patel/Davidsson, Forskningsmetodik, s 86-88. 
10 Winter, Jenny, Problemformulering undersökning och rapport, utgiven av Almqwist 
&Wiksell Förlag AB, tredje upplagan, tryckt av BokTryckeriet i Malmö, 1992, översättning 
Edgardh, Margareta, ISBN 91-21-13324-7, s 61-62.  
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för RMA.11 Däremot förekommer det forskning avseende de konflikter som är 
mellanstatliga, inomstatliga och konflikter där minst en av aktörerna utgörs av 
en nationalstat.  

3.3  Beskrivning av ”Fjärde generationens krigföring” (4 GW) 

3.3.1 Grundvärden, första till tredje generationens krigföring 
Teorin presenterades ursprungligen i oktobernumret av tidskriften ”Marine 
Corps Gazette”, 1989, författad av William S. Lind m.fl. 12 I denna artikel re-
dogjorde de för den konceptuella och historiska bakgrund som använts vid in-
delning av krigföringen i generationer samt teorin kring den fjärde generatio-
nen. För att läsaren av denna uppsats ska förstå i vilken kontext författarna an-
ser att fjärde generationen ingår i följer här en relativt fyllig beskrivning av 
teorin som den presenterades 1989. Generationsindelningen utgår ifrån att ut-
vecklingen är evolutionär. Genom att utgå ifrån att krigföringen hör samman 
med teknikutvecklingen så börjar generationsindelningen från muskötens infö-
rande som vapen omkring år 1600. 

Första generationens krigföring (1 GW) kännetecknades av att taktiken 
var linjär d.v.s. sekventiell och ordnad i linje och kolonn. Med denna taktik 
kunde vapnens effekt utnyttjas maximalt. Napoleon och hans arméer utgjorde 
den utrerade formen av 1 GW. 

Andra generationens krigföring (2 GW) inträffade i och med att teknik-
utvecklingen gav nya möjligheter med bl.a. räfflade musköter och indirekt eld 
vilket krävde anpassning. Taktiken var alltjämt linjär men eld och rörelse koor-
dinerades. Kraftsamling av eld ersatte kraftsamling av antalet soldater. Indust-
rialiseringen innebar att både kvaliteten och kvantiteten på materiel och för-
band förbättrades. Utvecklingen av teknik bl.a. tungt artilleri och bombflyg 
kompletterades i och med 2 GW med utveckling av idéer kring krigföring (om-
fattning m.m.). Även om operationskonsten utvecklades i och med övergången 
till 2 GW så innebar industrialiseringen att utnötning var möjlig och önskvärd. 
Den kvantitativt starkare vinner. 

Tredje generationens krigföring (3 GW) återspeglar utvecklingen av 
krigskonsten under andra världskriget. Övergången från andra till tredje gene-
rationen beror till stor del på ökad eldkraft och förbättrad teknologi (stridsvag-
nen) men det är idéerna avseende krigföring som är i fokus. Taktiken baseras 
på manöver och är i grunden icke-linjär. Bakgrunden till detta var bl.a. den 
tyska ekonomin som efter första världskriget inte kunde mäta sig med omvärl-
den och segermakterna. I och med detta krävdes nya idéer och dessa baserades 
på att manövrera ut motståndaren vilket konstituerades i och med den tyska 
”Blietzkrieg”-taktiken. Genom att bl.a. penetrera motståndarens linjer och där-
efter slå på djupet av hans gruppering kunde motståndaren fås att kollapsa. I 
och med detta får också tiden en avgörande betydelse i striden och inte bara 
rummet som tidigare. 

                                                 
11 Rekkedal, Nils Marius, Moderne krigskunst – En presentasjon av moderne militaermakt og 
militaerteori, utgiven av Forsvarets stabsskole, Oslo 2003, ISBN: 82-995678-7-4, s 575-576. 
12 William S. Lind, Colonel Keith Nightingale, Captain John F. Schmitt, Colonel Joseph W. 
Sutton och Lieutenant Colonel  Gary I. Wilson, “The Changing Face of War: Into the Fourth 
Generation”, artikel i tidskriften Marine Corps Gazette, oktober 1989, ISSN: 0025-3170, s 22-
26. Hädanefter ”Lind m.fl., 4 GW, 1989”. 
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3.3.2 Fjärde generationens krigföring  
Fjärde generationens krigföring inrymmer, enligt grundarna av begreppet 4 
GW, fyra centrala idéer från de tidigare generationernas krigföring vilka är av 
fortsatt betydelse för utvecklingen av en nästa generation. Dessa är uppdrags-
taktik (”Mission type orders”), centraliserad logistik, manövrering med ut-
spridda enheter och att få motståndaren att kollapsa internt före att fysiskt slå 
denne. Motivet för just dessa kan utläsas av följande citat: 

” 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 be-
tween “civilian” and “military” may disappear. Actions will occur con-
currently throughout all participants depth, including their society as a 
cultural, not just a physical, entity”13 

 
Ovan beskrivna karaktär återfinns till stor del redan i tredje generationens krig-
föring. Det nya är att just dessa faktorer accentueras i övergången till den fjärde 
generationens krigföring. Vidare finns det två generella aspekter som har möj-
liggjort en övergång till en ny krigföring och dessa är teknikutvecklingen samt 
idéutvecklingen. Den konceptuella grund som enligt författarna skulle kunna 
utgöra grunden för en ny krigföringsgeneration kan indelas i just de två utveck-
lingslinjer de förutser.  

Den första utvecklingslinjen är en teknikdriven fjärde generations krigfö-
ring. Utvecklingen av nya vapensystem medför att mindre enheter kan nå större 
effekt genom att utnyttja nya vapen som t.ex. elektromagnetisk puls (EMP) för 
att nå hög effekt. Även obemannade farkoster med bekämpningsförmåga 
kommer att påverka taktik och stridsteknik. Indelning av stridsfältet i främre 
och bakre områden kommer att ersättas av att militära och civila mål är målut-
pekade eller icke målutpekade. Tekniken ger således nya möjligheter men ock-
så nya sårbarheter eller svagheter bl.a. genom komplicerade tekniska system. 
Den strategiska och taktiska nivån kommer att sammansmälta mot bakgrund av 
att målen även kommer att inbegripa motståndarens politiska ledning och 
struktur samt det civila samhället i stort. Av samma anledning blir det viktigt 
att skydda sitt eget samhälle eftersom tekniken medger samma sak för en mot-
ståndare. Psykologiska operationer kan komma att bli det dominerande vapnet 
på strategisk och operativ nivå genom att använda informationen främst för att 
påverka motståndarens hemmaopinion och stöd. Media kan i vissa fall vara 
viktigare än mekaniserade förband. Författarna anser att teknikutvecklingen 
skulle kunna påverka en motståndare så att han ej kan hantera en konflikt med 
konventionella medel vilket skulle kunna rubba balansen avseende tröskeln att 
sätta in massförstörelsevapen, främst atomvapen.  

Den andra utvecklingslinjen är en idédriven fjärde generations krigföring. 
Författarna anser att den västliga världen har dominerat utvecklingen av krigfö-
ring under en lång tid. Denna har visat sig vara effektiv så länge väst har domi-
nerat världen men nu finns det andra aktörer, främst från islamska och asiatiska 
kulturer. Genom att många av dessa inte kan mäta sig med USA avseende tek-
nikutveckling blir således idéutveckling det enda möjliga utvägen. Författarna 
exemplifierar detta genom att påvisa att terrorism kan vara en del av 4 GW 

                                                 
13 Lind mfl, 4 GW, 1989, s 23. 
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genom att värdera denna mot bakgrund av de ovan redovisade fyra centrala 
begreppen. Terrorism kan ledas genom uppdragstaktik där målsättningen är 
känd men val av medel och metod är starkt decentraliserat. Verkansområdet 
anses vara utspritt och omfatta hela motståndarens samhälle. Manövern är cen-
tral för att åstadkomma stor skada med små medel vilket kräver noggrann pla-
nering av var och när ett attentat genomförs. Följande citat kan ytterligare påvi-
sa den idédrivna utvecklingslinjen: 

”It attempts to bypass the enemy´s military entirely and strike directly at 
his homeland at civilian targets. /…/ terrorism seeks to use the enemy´s 
strength against him.”14 

 
Författarna hävdar vidare att den militära kulturen med t.ex. grader, order, di-
sciplin är en produkt av första generationens krigföring. Detta var av avgörande 
betydelse för det ordnade slagfältet men började finna sina begränsningar redan 
i andra generationens krigföring eftersom slagfältet började generera oordning. 
Den militära kulturen har genom detta blivit en motsägelse till den miljö den är 
satt att verka i. Dagens moderna krig innebär således ett dilemma för den mili-
tära kulturen vilket de inte gör för terrorister då de inte har samma organisa-
tionskultur eller ens kommer från samma del av världen. Andra kulturer har 
helt andra värderingar än den västliga kulturen vilket ytterligare försvårar möj-
ligheterna att verka mot dessa.  

Avslutningsvis påpekar författarna att terrorism i sig inte är någon ny fö-
reteelse, och således ej 4 GW, men genom att kombinera de teknikdrivna och 
idédrivna utvecklingslinjerna erhålls en helt ny typ av hot. Terrorism och hög-
teknologi får en annan innebörd om de kombineras med följande scenarier: 
icke-statliga aktörer eller transnationell bas i form av religion eller ideologi, ett 
direkt angrepp på motståndarens kultur och slutligen sofistikerad psykologisk 
krigföring genom främst manipulation. Det förstnämnda scenariot utnyttjar det 
faktum att säkerhetsorganisationer först och främst verkar inom en national-
stats ramverk vilket blir särskilt svårt att bekämpa om de utnyttjar andra staters 
territorium som bas. Det andra scenariot exemplifieras genom drogtrafiken från 
Sydamerika till USA vilken ses som ett sätt att indirekt påverka den nordame-
rikanska kulturen. I det tredje scenariot påvisas massmedias roll och hur dessa 
kan manipuleras samt hur en militär framgång helt kan förvridas till nederlag.  

3.3.3 Vidareutveckling av fjärde generationens krigföring  
1994 presenterade Willam S. Lind m.fl. en andra uppföljande artikel avseende 
4 GW där de prövar sina tidigare tankar kring generationsskifte15. Författarna 
anser att de argument de framförde 1989 står sig men att fokus måste läggas på 
en idédriven utvecklingslinje före en teknisk. De anser att det alltjämt finns tre 
centrala idéer som utgör grunden för 4 GW: 

”The nation-state´s loss of its monopoly on war, the return to a world of 
cultures in conflict, and ”multiculturalism” in the United States, which is 
to say the abandonment of Judeo-Christian, Western culture and values 
here at home.”16 

                                                 
14 Lind m.fl., 4 GW, 1989, s 25. 
15 Lind, William S., Scmitt, John F., Maj, USMCR, Wilson, Gary I., Colonel, USMCR, 
”Fourth Generation Warfare: Another Look”, publicerad i Marine Corps Gazette, december 
1994, ISSN: 0025-3170. Hädanefter “Lind m.fl., Uppföljaren”. 
16Lind m.fl., Uppföljaren, s 34. 
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Hotet kommer i framtiden främst från icke-statliga och transnationella aktörer 
och författarna hänvisar till de tankar som den israeliske miltiärteoretikern 
Martin van Creveld för fram i boken ”Transformation of war” från 1991. Det är 
främst orsakerna till krig som författarna anser stämmer väl överens med 4 GW 
där det postmoderna samhället är att likställa med det förmoderna. I det förmo-
derna samhället, före 1648 och nationalstatens officiella födelse, var det famil-
jer, klaner, stammar m.fl. som krigade för olika syften och ej för nationalsta-
tens mål. Nationalstater bildades efter trettioåriga krigets slut utifrån västliga 
normer och har inte varit lika starkt förankrad  i andra kulturer som i den väs-
terländska. Med den ökade globaliseringen och nationalstaternas bristande 
förmåga att erbjuda skydd för sina medborgare anser författarna att medbor-
garna kommer att vända sig till andra än staten för sin egen överlevnad och 
därmed är vi åter i det förmoderna samhällsstrukturerna. När det gäller kulturer 
anser författarna att den västliga kulturen har stagnerat och utmanas idag av 
andra kulturer inom en rad samhällsområden. Under det kalla kriget mellan öst 
och väst stöddes bl.a. den kinesiska-, hinduiska- och islamska kulturen genom 
att kapital, vapen och teknik exporterades vilket möjliggjorde en modernise-
ring. Genom att dessa kulturer inte har övergivit sina traditionella värden har 
de stärkts och utgör idag ett hot mot väst. Främst anser författarna att islam 
utgör det största hotet vilket belyses med följande citat: 

” The most immediate challenger is Islam, and here the challenge is not 
likely to be peaceful. Islam is today expanding in every direction from its 
traditional heartland: south in to black Africa, east into Southeast Asia 
and the Philippines, north into Europe and. And also West: the fastest-
growing religion in the United States is Islam.”17 

 
Författarna anser att den muslimska utbredningen genom migration och andra 
mer direkta åtgärder som hjälporganisationer och stöd till samhällsomstörtande 
verksamhet utgör det största hotet mot USA, västvärlden och Ryssland vilket 
utgör en grund för 4 GW. Även inom USA finns det kulturella problem som till 
stor del grundas i att USA överger den judiskt-kristna kulturen till förmån för 
ett multikulturellt samhälle. Författarna hävdar att denna inställning till ett mul-
tikulturellt samhälle och politisk korrekthet i grunden är en översättning av 
marxismens idéer från det ekonomiska till det sociala och kulturella området. 
Följande citat exemplifierar vad de ser som det yttersta hotet: 

”When one nation comes apart at its cultural seams, eventually it turns 
itself and fights.”18 

 
Efter den 11 september 2001 har en förändring skett där författarna till de ur-
sprungliga artiklarna aktivt försökt utveckla teorin kring fjärde generationens 
krigföring. William S. Lind har förskjutit sin världsåskådning ytterligare i kon-
servativ riktning avseende synen på den amerikanska kulturen och hoten mot 
densamma. I en artikel i US Marine Corps Gazette, november 2001, ger han 
uttryck för hur USA skulle ha svarat på händelserna den 11 september. Han 
anser att USA skulle ha: 

”Within forty-eight hours, we should have wiped Taliban-held Afghani-
stan off the map, using nuclear weapons.”19 

                                                 
17 Lind m.fl., Uppföljaren, s 37. 
18 Lind m.fl., Uppföljaren, s 37. 
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Vidare anser han att USA måste sluta att deltaga i andras konflikter som t.ex. 
fredsfrämjande verksamhet samt att återförena kristenheten för att därigenom 
kunna försvara väst mot den islamska världen. Avslutningsvis anser han att 
USA´s inrikespolitik måste förändras för att få bukt med den multietniska och 
mångkulturella samhället som på sikt utgör en grogrund för USA´s försvagning 
och interna upplösande som stat.  

I samma nummer av Marin Corps Gazette utvecklar G I Wilson med fle-
ra synen på hur en framtida konflikt kan tänkas utvecklas.20 Wilson m.fl. har 
valt att fokusera på den rent militära delen av teorin. Det är första gången som 
teorin kring fjärde generationens krigföring beskrivs i en kontext som omfattar 
konfliktorsaker, konfliktens karaktär samt vilka metoder som kan användas för 
att möta detta hot. Inledningsvis redovisar författarna ett antal exempel på or-
saker till framtida konflikter där många utgörs av miljörelaterade livsbetingel-
ser. Kamp om vatten, mat, energi och information är några av dessa som skulle 
kunna utgöra katalysatorer för en framtida konflikt. Fortfarande finns hotet från 
massförstörelsevapen och då särskilt från terrorister eller andra så kallade 
skurkstater som kommit över tekniskt kunnande och teknik. Religion och kul-
tur som den drivande faktorn nedtonas men alltjämt anses demografiska folk-
omflyttningar utgöra en destabiliserande faktor för politisk stabilitet. Även ho-
tet från ickestatliga aktörer och då särskilt organiserad kriminalitet i samband 
med konflikter eller krig ökar instabiliteten. Följande citat belyser detta: 

” Fourth generation warfare emerges from a broad range of destabiliz-
ing factors ranging from borderless regional gangs to attacks on finan-
cial infrastructure by international organized crime. A novel threat-blend 
of crime and war is coalescing, posing new operational and intelligence 
challenges.”21 

 
De kriminella organisationerna använder ofta pengar från kriminalitet för att 
köpa sig kunskap eller information för att därigenom komma över högteknolo-
giska vapen. Även den nya informationsteknologin har skapat nya grupper och 
nya användningsområden. 

” The cyber revolution empowers small non-state actors and favours 
networks. “Netwarriors” have already emerged.”22 

 
Konflikters karaktär och orsaker sammanfattas av författarna som: 

”Weapons of mass destruction, cyber attacks, directed energy weapons, 
explosives, and information operations can all appear at once; with dis-
tinctions between foreign and domestic, cyber and physical, criminal and 
military blurred and ambiguous.”23  

 
För att möta denna hotbild varnar författarna för en övertro på att högteknolo-
giska vapensystem fortsatt utgör svaret på hur dessa hot ska mötas. Det måste 
ske en anpassning och utveckling av operationer och taktik i samverkan med 
                                                                                                                                 
19 Lind, William S., “Fourt-Generation Warfare´s First Blow: A quick Look”, Marine Corps 
Gazette, November 2001, ISSN: 0025-3170, s 72. 
20 Wilson, G.I. Col USMCR, Bunkers, Frank, Maj USMCR, Sullivan, John P. Los Angeles 
County Sheriff´s Department, “The next conflict” , Marine Corps Gazette, November 2001, 
ISSN: 0025-3170, s  . Hädanefter “Wilson, Next Conflict”. 
21 Wilson, Next Conflict, s 74. 
22 Wilson, Next Conflict, s 74. 
23 Wilson, Next Conflict, s 75. 
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andra nationella och internationella organisationer för att kunna hantera terro-
rism, kriminalitet, asymmetrisk och cyber- krigföring. Vad anser författarna 
måste beaktas för att möta dessa hot? Först och främst anser de att underrättel-
setjänst är vitalt för att kunna hantera fjärde generationens hot. Nationens sä-
kerhet utgörs inte bara av militär styrka utan också av information. För att kun-
na bekämpa de nya hoten måste underrättelsetjänsten ges prioritet för att kunna 
utgöra en larmfunktion. Härvid krävs kännedom om aktörers agendor och för-
mågor. Personbaserad inhämtning (HUMINT) är en förutsättning tillsammans 
med ökad förmåga att inhämta via öppna källor (OSINT) och cyberrymden 
(CyberINT). Nya metoder måste utvecklas inom dessa områden för att kunna 
hantera den enorma informationsmängden och skilja signalerna från bruset. För 
det andra måste metoderna att möta dessa hot i urbana miljöer utvecklas vilket 
ställer nya krav på förmågor att uppträda i sådan terräng: 

”/…/ three dimensional features and density are vital pieces of informa-
tion when faced with a rescue mission in a third world mega-city, inhab-
ited by gangs, criminal free-enclaves, and sprawling faveals.”24 

 
Genom att öka samarbetet mellan militära och civila myndigheter kan förut-
sättningar skapas för att effektivt hantera denna nya operativa miljö. Just detta 
utvecklades redan 1994 av LtCol Thomas X. Hammes där han förutsåg att fjär-
de generationens krigföring skulle innebära att gemensamma operationer (Joint 
Operations) inte skulle vara tillräckligt. Nationens samlade resurser, civilt som 
militärt, måste tas i anspråk och integreras för att kunna möta dessa hot (Intera-
gency operations) eftersom en aktör strävar efter att påverka politiska besluts-
fattare, ekonomi och samhället i stort. Vidare ansåg han att en balans måste 
finnas för att kunna möta hot även i de tidigare generationerna vilket även in-
ryms i fjärde generationens krigföring. På den strategiska nivån förutsåg han att 
aktörer i form av nätverk försöker påverka politiska beslutsfattare och att den 
taktiska nivån skulle innebära att krig skulle föras i en miljö liknande låginten-
siva konflikter, inrymma taktik och teknik från tidigare generationer och 
genomföras över hela spektrumet av politiska, sociala, ekonomiska och militä-
ra nätverk. Dessa nätverk skulle inrymma såväl nationella som internationella, 
transnationella och subnationella aktörer.25 

3.4 Stödjande teorier till fjärde generationens krigföring  

3.4.1 William S. Lind  
William S. Lind, vilken är en av de tongivande teoretikerna i 4 GW, har tidiga-
re givit ut ett antal böcker och är en flitig skribent i flera stora tidningar i USA. 
Den kanske mest kända boken i Sverige är "Maneuver Warfare Handbook”26 
utgiven 1985. Denna gavs ut mot bakgrund av behovet att förändra US Marine 
Corps krigföringskoncept. Lind utgick från John Boyds teorier kring manö-
verkrigföring (redovisas nedan) och hans ”OODA-loop” (Observe – Orient – 
                                                 
24 Wilson, Next Conflict, s 75. 
25 Hammes, Thomas X., “The Evolution of War: The Fourth Generation”, Marine Corps Ga-
zette, September 1994, ISSN: 0025-3170, s 35-44. Texten är en bearbetning av hela artikeln. 
Noten avser hela stycket. 
26 Lind, William S., Handbok Manöverkrigföring, redaktör Rekkedal, Nils Marius och Baudin, 
Arne, utgiven av Försvarshögskolan 2002, översatt till svenska av Anjo språkservice Nödinge, 
Sverige, orginalets titel Maneuver Warfare Handbook utgiven 1985 i USA av Westview Press, 
Inc, Boulder, Colorado, s 13-16, 20-22, 25-26.  
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Decide – Act)27 för att med den och militärhistoria som grund, främst andra 
världskriget och tysk krigskonst, ge praktiska råd för att kunna vara snabbare 
än motståndaren hela tiden. De viktigaste bidragen kan sammanfattas på föl-
jande sätt: 

• Bara en decentraliserad ledning är möjlig för att kunna vara snabbare än 
motståndaren i beslutscykeln. Uppdragstaktik och initiativ utgör den 
viktigaste hörnstenen för att klara detta. 

• Manöverkrigföring förutsätter att du kan bemästra och utnyttja förvir-
ring och oordning och genom decentraliserad ledning åstadkomma för-
virring och oordning. För att undvika att själv försvagas måste kraft-
samling för att åstadkomma avgörande vara känt i hela organisationen. 
En förutsättning för detta är att känna dina och motståndarens styrkor 
och svagheter för att därigenom kunna undvika hans starka sidor. 

• Förutsägbarhet måste undvikas genom att undvika mönster och scha-
blonuppträdande.  

 
Lind anser att manöverkrigföringen, tredje generationens krigföring, fortsatt 
utgör ett problem för USA stridskrafter beroende på att kulturen och utbild-
ningen är skapad för andra generationens krigföring. Oavsett detta utgör hand-
bok manöverkrigföring basen i resonemanget kring förmågor i fjärde genera-
tionens krigföring främst i synen på hur motståndaren kan tänkas uppträda. I en 
essä, ”The Fate of the State”, redovisar Lind sin syn på nationalstatens minska-
de roll i framtiden. Han anser att nationalstaten har spelat ut sin roll och svårli-
gen kan bemöta framtida utmaningar avseende säkerhet och välstånd för med-
borgarna när staten utmanas av icke-statliga aktörer. Genom att studera utveck-
ling av modern krigföring drar Lind slutsatsen att: 

” The battlefield of order that formed European military culture was an 
anomaly. But the culture, once formed, was too powerful to change. The 
result, today, is that modern state militaries (European or not) have a 
culture directly at odds with the environment in which they must oper-
ate”28 

 
Vidare anser Lind att staten har genererat en elit i samhället som professionali-
serats och inte längre företräder sina väljare utan distanserar sig och berikar sig 
själva. Samma trend anser han har speglat USA´s stridskrafter där samma pro-
fessionalisering skapat en elit. Följande citat belyser detta tydligt: 

” State armed forces face an uncomfortable question: whom are they 
supposed to fight? The game for which such forces are created and 
funded – warfare on behalf of the state against armed forces of other 
states – has become just that: a game. The Persian Gulf War was an ex-
cellent example. The largest deployment of Western armed forces since 
World War II resulted in a “war” that ended in a few days, caused a few 
thousand casualities and changed very little. Iraq has lost far more dead 
to the (continuing) economic embargo than it did on the battlefield. The 

                                                 
27 Redovisas under Boyd, 3.4.2. 
28 Lind, William S., The Fate of the State, s 4, essä på 14 sidor. Essän tilldelad KVI Mark, Övlt 
Baudin av William S. Lind under ett seminarium vid FHS. Underlaget finns hos författaren. 
Hädanefter ”Lind, Fate”. 
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whole thing was a jousting contest, nothing more, a show to keep the de-
fense budgets flowing in Washington and other capitals.”29 

 
Det är denna distansering av makten från folket till en elit som är grunden för 
att staten förlorar sin legitimitet. I det fortsatta resonemanget stödjer sig Lind 
på Martin van Creveld´s böcker ”Transformation of war” och ”The Rise and 
Decline of the State”30. Lind hävdar att den folkliga förankring som krävs för 
att soldater ska strida för staten endast återfinns i länder som t.ex. Schweitz där 
allmän värnplikt, milisförband tillsammans med en riktig demokrati är funda-
mentala grundvärden om staten ska kunna vidmakthålla sitt våldsmonopol31. I 
stater där makteliten tappar kontakten med verkligheten skapas grund för ett 
multikulturellt samhälle utan gemensamma värderingar där till sist staten rase-
ras och hotas av inre upplösning.32 

3.4.2  John R. Boyd 
En av förespråkarna för fjärde generationens krigföring, LtCol Greg Wilcox, 
anser att Col John R. Boyd´s (avliden) teorier kring krigföring innehåller vikti-
ga fundament för att USA effektivt ska kunna verka i eller mot fjärde genera-
tionens krigföring. Det är främst de moraliska aspekterna för krigföringen som 
han avser. 33 Vad skrev då Boyd om detta? Jag väljer att redovisa originalkällan 
och inte ovan nämnda artikel. Boyd publicerade aldrig sina tankar utan det som 
finns för eftervärlden är ett antal genomgångs- eller seminarieunderlag. I ” The 
Strategic Game of ? and ?” beskriver Boyd tre aspekter eller imperativ på krig-
föring som han delar in enligt följande: fysiska, mentala och moraliska aspek-
ter. 34 I den förstnämnda återfinns den fysiska omgivningen, i den andra åter-
finns det sätt individer/organisationer anpassar sig emotionellt och intellektuellt 
till omgivningen och i den tredje och sista återfinns kulturella normer och vär-
deringar som begränsar och möjliggör hur individer/organisationer kan hantera 
de övriga två. I ”Patterns of Conflict”(P.O.C) återfinns hans mest kända teo-
ri/modell nämligen ”OODA-loop” vilken i stort beskriver hur att gå tillväga för 
att komma innanför motståndarens beslutscykel och därmed utmanövrera den-
ne.35 I grunden byggde denna modell på Boyd´s erfarenheter som stridspilot 
under Korea-kriget men har under årens lopp utvecklats och använts för att 
beskriva en av manöverkrigföringens viktigaste principer att utmanövrera mot-

                                                 
29 Lind, Fate, s 6. 
30 Transformation of war redovisas under 3.4.3 Martin Van Creveld. 
31 Med våldsmonopol avses nationalstatens legitima rätt att utöva våld för nationalstatens mål. 
Definition grundar sig på de folkrättsliga och juridiska aspekter som reglerar förhållandet mel-
lan stater och kan härledas till bl.a. Hugo Grotius och dennes regler för krigföring från tiden 
kring 1648. Källa: Münkler, Herfried, De nya krigen, originalets titel: Die neuen Kriege, över-
satt till svenska av Backelin, Eva, utgiven av Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 2004, tryckt 
av MediaPrint Uddevalla AB, Uddevalla 2004, ISBN: 91 7173 197 0, s 11, 27, 102-109.  
32 Lind, Fate, s 9-10, 12-14. 
33 Wilcox, Greg, “Fourth Generation Warfare and the Moral Imperative”, PM daterat 2 October 
2003, <http://www.d-n-i.net/fcs/pdf/4gw_and%20the_moral_imperative.pdf>. Hämtat 2004-
05-04. Hädanefter ”Wilcox, Moral”. 
34 Boyd, John R., The Strategic Game of ? and ?, genomgångsunderlag daterat juni 1987, bild 
34-36, 46, <http://www.defense-and-society.org/boyd/pdf/strategy.pdf> .Hämtat 2003-11-12. 
Hädanefter ”Boyd, Strategy”. 
35 Boyd, John R., Patterns of Conflict, genomgångsunderlag daterat december 1986, bild 128, 
141, 177, <http://www.defense-and-society.org/boyd/pdf/poc.pdf>. Hämtat 2003-11-12. 
Hädanefter ”Boyd, P.O.C”. 
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ståndaren mentalt såväl som fysiskt. P.O.C sammanför de olika modellerna 
inom ramen för en kontext där OODA-loopen utgör tankemodellen d.v.s. det 
mentala imperativet av de tre ovan nämnda. Följande citat påvisar modellens 
koppling till de övriga två imperativen: 

” Operate inside adversary´s observation-orientation-decision-action 
loops, or get inside his mind-time-space, to create a tangle of threatening 
and/or non-threatening events/efforts as well as repeatedly generate 
mismatches between those events/efforts adversary observes, or antici-
pates, and those he must react to, to survive; thereby; Enmesh adversary 
in an amorphous, menacing, and unpredictable world of uncertainty, 
doubt, mistrust, confusion, disorder, fear, panic, chaos,…and/or fold ad-
versary back inside himself; thereby; Maneuver adversary beyond his 
moral-mental-physical capacity to adapt or endure so that he can neither 
divine our intensions nor focus his efforts to cope with the unfolding stra-
tegic design or related decisive strokes as they penetrate, splinter, isolate 
or envelop, and overwhelm him.”36 

 
Boyd menar att i en konflikt måste den ena sidan förneka motståndaren att inte-
ragera med omgivningen och isolera denne samtidigt som den förstärker sin 
egen interaktion och motverkar isolering. Det är i den kontexten som OODA-
loopen återfinns och utgör således det mentala imperativet. Det fysiska impera-
tivet är redovisat ovan i resonemanget kring interaktion och isolering och kvar 
är således den moraliska aspekten. Boyd menar att denna är väsentlig för att 
hålla samman kulturella normer och värderingar vilka är avgörande för en na-
tions eller koalitions förmåga att föra krig. Genom att skapa, utnyttja och för-
stärka fara, osäkerhet och tilltro kan motståndarens moraliska styrka förloras 
och hans vilja till kamp förloras. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att 
verka innanför motståndarens beslutscykel och bibehålla eget initiativ, anpass-
ningsförmåga och harmoni i de egna aktiviteterna. Detta blir särskilt tydligt i 
Boyd´s syn på hur gerillakrigföring ska bekämpas: 

”Break guerillas moral-mental-physical hold over the population, de-
stroy their cohesion, and bring about their collapse via political initiative 
that demonstrates moral legitimacy and vitallity of government and by 
relentless military operations that emphasize stealth/fast-tempo/fluidity-
of-action and cohesion of overall effort.”37 

3.4.3 Martin van Creveld  
Den israeliske miltärteoretikern Martin van Creveld och dennes syn på framti-
da krig och nationalstaten har inspirerat bl.a. William S. Lind och han anges 
som referens i flera av artiklarna kring 4 GW t.ex. i andra artiklen från 1994 
(redovisad ovan). I boken ”Transformation of war”38, utgiven år 1991, beskri-
ver van Creveld hur framtida krig kan komma att gestalta sig mot bakgrund av 
en historisk återblick till bl.a. medeltiden. Hans tes är att nationalstater inte 
längre för krig mellan varandra och att deras roll är på väg att försvinna. Fram-
tida krig kommer i huvudsak att utspela sig mellan icke-statliga aktörer och 
krigen kommer att likna de som utspelades på medeltiden och tidig modern tid 
                                                 
36 Boyd, P.O.C, s 131. 
37 Boyd, P.O.C, s 108. 
38 Creveld, Martin, The Transformation of War, utgiven av The Free Press år 1991, tryckt i 
USA, ISBN 0-02-933155-2. Hädanefter “Creveld, Transformation”. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N 2004-06-04 FHS beteckning: 19 100:2047 
Mj Stefan Nacksten  Sida 18(61) 

(före freden i Westfalen år 1648). Orsaken till detta är att krig inte kommer att 
föras av rationella aktörer och som en fortsättning av politik fast med andra 
medel vilket Clausewitz hävdade i sitt verk ”Om kriget”.39 Creveld hävdar att i 
framtiden kommer lågintensiva konflikter40 att dominera och i dessa kommer 
den klassiska strategin som vi känner den från Clausewitz m.fl. inte längre vara 
tillämpbar. Det främsta motivet för detta är just att dessa förutsätter att aktörer-
na är rationella och strider för politiska mål vilket inte är fallet i de lågintensiva 
konflikterna. Krig i framtiden kommer att föras mot bakgrund av andra intres-
sen som religion, rättvisa, existens och för staters system.41 Van Creveld anser 
också att Clausewitz syn på varför människan krigar är obsolet mot bakgrund 
av orsaken till varför människor utsätter sig för att riskera sina liv.  

”Since it is absurd for a person to die for the interests of somebody or 
something else, the entire modern ”professional” model of armed forces 
fighting for their “clients” is little better than a prescription for defeat. 
Since to die for one´s own interests is almost equally absurd, there is a 
sense in which people will fight only to the extent that they experience 
war itself and everything pertaining to it as an end.”42 

 
Van Creveld utvecklar sina teorier kring staters förlorade monopol på våldsut-
övning genom att beskriva utvecklingen i bl.a. Nordirland, Balkan och Uzbeki-
stan för att påvisa de interna problem stater idag står inför. Följande citat för-
stärker ytterligare hans syn på framtida utveckling: 

” Doutless the process by which the state will lose its monopoly over 
armed violence in favour of a different kind of organization will be grad-
ual, uneven, and spasmodic. Things will happen at a different pace in dif-
ferent parts of the world. Most likely, disintegration will be accompanied 
by violent upheavals similar to those which, in Europe, began by the Ref-
ormation and culminated in the “Thirty Years´ War.”43 

 
Van Creveld vidareutvecklar sin syn på förändringen av nationalstatens roll, i 
artikeln ”Fate of the State”, i amerikanska ”Parameters” år 1996.44  
 
 
 

                                                 
39 Clausewitz, Carl von, Om kriget, svensk översättning 1991 Hjalmar Mårtensson, Klaus-
Richard Böhme och Alf W. Johansson, Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm. Tryckning 
WS Bookwell, Borgå,Finland 2002, ISBN 91-34-51163-6, s 42. Hädanefter ”Clausewitz, Om 
kriget”. 
40 Lågintensiva konflikter betyder att minst en aktörerna i en konflikt inte utgörs av reguljära 
enheter eller förband ur en nationalstat och att de använder sig av  lågteknologiska vapen samt 
att konflikterna främst utspelar sig i tredje världen. För de inblandade i konflikten är denna allt 
annat än lågintensiv på stidsfältet men i förhållande till konventionella eller totala krig är de att 
anse som lågintensiva. Källa: Creveld, Transformation, s 20-21. För ett utförligare resonemang 
kring detta ämne, se Ångström, Jan, “Lågintensiva konflikter som forskningsområde”, i En ny 
medeltid?-En introduktion till militärteori I lågintensiva konflikter, redaktörer Arne Baudin, 
Thomas Hagman, Jan Ångström, utgiven av Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutio-
nen, Stockholm 2002-11-12, ISBN: 91-89683-12-9, s 1-18. 
41 Creveld, Transformation, s 124-149.  
42 Creveld, Transformation, s 191. 
43 Creveld, Transformation, s 195. 
44 Van Creveld, Martin, ”The Fate of the State”, publicerad i Parameters, spring 1996, 15 si-
dor, utgiven av US Army War College, hädanefter “Creveld, Fate” 
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Hans fyra analysområden spänner över:  
• Staters minskade krigföringsförmåga. 
• Välfärdsstatens uppgång och fall.  
• Modern teknik, ekonomi och media samt slutligen. 
• Förmågan att upprätthålla allmän ordning inom staten.  

 
Slutsatserna från denna analys är tudelade där han dels påvisar att nationalsta-
ter idag strävar efter att ingå i större överstatliga eller internationella nätverk 
och organisationer som t.ex. EU, FN för sin egen överlevnad och att dessa ska 
svara för medborgarnas säkerhet och välstånd. Den andra slutsatsen påvisar att 
andra aktörer som internationella organisationer, multinationella företag, media 
och olika terroristorganisationer m.fl. kommer att överta den roll som national-
staten har haft. Följande citat belyser detta: 

”/…/ being either much larger than states or without geographical bor-
ders, they are better positioned to take advantage of recent developments 
in transportation and communications. The result is that their power 
seems to be growing while that of the state declines.”45 

 
Van Creveld anser att oavsett vilken av dessa slutsatser som blir tongivande i 
framtiden så innebär det att nationalstaten, som västvärlden känner den sedan 
år 1648, har spelat ut sin roll och kommer att förändras i takt med samhällsut-
vecklingen. 

3.5 Kritik mot teorierna kring 4 GW 

3.5.1 Kenneth F. McKenzie, Jr 46 
Den starkaste kritikern till teorien kring fjärde generationens krigföring är 
Kenneth F. McKenzie, Jr. som anser att den är irrelevant mot bakgrund av me-
tod och faktaunderbyggnad. Han anser att de bärande argumenten för att en ny 
generation av krigföring är under utveckling saknar ett objektivt och kritiskt 
förhållningssätt till den historiska förankringen av teorin.  

”Fourth generation theory offers totality – a rational, secular religion 
that explains all with certitude under its broad conceptual umbrella”47 

 
McKenzie anser att det historiska perspektivet, att modern krigföring börjar i 
och med nationalstatens officiella födelse efter freden i Westfalen 1648, kraft-
fullt kan ifrågasättas. Han ger exempel från krigen mellan Frankrike och Eng-
land under senare delen av 1300-talet och början av 1400-talet samt Gustaf II 
Adolf´s krig i Europa m.fl. Genom att belysa detta anser författaren: 

”This notion of upsets the dialectic applechart of the fourth generation-
ists, who must frame pre-1648 warfare as largely groups of armed thugs 
and mercenary knights grappling blindly, without purpose or order be-
yond personal aggrandizement of their next meal. If pre-1648 warfare 
not as completely disorganized and “pre-modern” as as fourth genera-

                                                 
45 Creveld, Fate, s 11. 
46 McKenzie, Jr., Kenneth F., “Elegant Irrelevance: Fourth Generation Warfare“, Parameters, 
Autumn 1993. Texten i detta stycke utgör en bearbetning av artikeln s 51-60. Hädanefter 
”McKenzie, Elegant”. 
47 McKenzie, Elegant, s 54. 
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tion thinkers would have us accept, then the circular elegance of their 
argument has been damaged, if not destroyed.”48 

 
McKenzie understödjer till del 4 GW teorin att olika fraktioner kan uppträda 
utan hänsyn till territoriella gränser där andra motiv (personliga) förekommer 
under täckmantel av övergripande politiska motiv som t.ex. på Balkan under 
1990 talet. Men att utifrån detta drar han helt andra slutsatser än författarna till 
teorin 4 GW då han påstår: 

”To use terms of the fourth generationists, third generation warfare re-
sponses will be more than adequate if targeted against the proper centers 
of gravity and employed as part of a larger application of all the ele-
ments of our power: military, economic, and diplomatic.”49 

 
McKenzie anser att teorin kring 4 GW inte är övertygande utan är mer pole-
misk än paradigmförändrande. Att Clausewitz teorier inte ger alla svar i den 
multipolära värld vi befinner oss i innebär inte att de inte kan användas. Alla 
teorier har sin begränsning och behöver kompletteras för att vara användbara.  

3.5.2 Mark Bean 50 
Major Mark H. Bean är kritisk till teorin kring fjärde generationens krigföring 
främst mot bakgrund av att teorin är för grund och att den är en starkt förenklad 
ensidig beskrivning av verkligheten. Han instämmer med upphovsmännen till 
teorin vad avser att framtida krig och konflikter troligtvis kommer att inrymma 
icke-statliga aktörer som motiveras av etniska, kulturella och religiösa motiv 
men att detta i sig inte är något nytt. USA kommer fortsatt att vara en national-
stat vilket då skulle innebära att teorin har brister eftersom en part i konflikten 
utgörs av en nationalstat. Den kulturella aspekten av teorin med främst den 
islamiska världens utbredning på västvärldens bekostnad sammanfattar Bean 
på följande sätt: 

” The trouble with these ”boogieman” type scenarios is that they over-
simplify extremly complex global interactions and can be the basis for 
some very mistaken courses of action.”51  
 

Vidare anser han att teorin inte behandlar de viktigaste aspekterna av detta sce-
nario vilket ur Beans perspektiv är vilken påverkan detta får för manöverkrig-
föringen och vad det innebär för den enskilde soldaten. Vilken blandning av 
förmågor krävs för att verka mot gerillaenheter, terrorister och kriminella avse-
ende hög- respektive lågteknologiska motåtgärder? Bean ger själv inga svar på 
frågorna men ifrågasätter på vilket sätt 4 GW kan utgöra en förklaringsmodell.  

                                                 
48 McKenzie, Elegant, s 55. 
49 McKenzie, Elegant, s 58. 
50 Bean, Mark H., Major, “Fourth Generation Warfare?”, Marine Corps Gazette, March 1995, 
ISSN: 0025-3170, s 53-54. Hädanefter ”Bean, 4 GW”. Texten i detta stycke utgör en bearbet-
ning av artikeln. 
51 Bean, 4 GW, s 53. 
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3.5.3 David W. Szelowski 52 
LtCol David W. Szelowski kritiserar teorin kring fjärde generationens krigfö-
ring främst mot bakgrund av synen på nationalstaten och globaliseringens ef-
fekter. Även Szelowski anser att teorin är för generell och vilar på en för grund 
bakgrundsanalys av de bakomliggande faktorerna till gerillakrig, terrorism etc. 
Han påvisar i artikeln några tydliga historiska tillbakablickar som stärker hans 
kritik mot 4 GW. Vidare anser Szelowski att resonemanget kring nationalsta-
tens förlorade våldsmonopol är riktigt ur ett västligt europeiskt perspektiv men 
att just denna syn inte har varit förankrad på andra kontinenter där nationalsta-
ten generellt alltid varit svag eller oaccepterad. Han är också kritisk till att Cla-
usewitz treenighet53 skulle ha spelat ut sin roll. Szelowski anser att terrorister, 
gerilla-, revolutionära- och irreguljära grupper och enheter utgör samma utma-
ning idag som för ett par hundra år sedan. För att dessa ska lyckas så måste de 
ha en politisk förankring vilket Clausewitz teori förespråkar och av Szelowski 
uttrycks: 

” Every guerilla or civil war involves national identity that is based on 
ethnic, religious or ideological identification. The fact that these groups 
are not legally defined in international law does not detract from the re-
ality of their national existence. Because most of these groups do not 
hold territory and are frequently assisted by like-minded groups or by the 
process of diaspora, we call them transnational threats”54 

 
Vidare anser han att det är mer realistiskt att hävda att konfliktmönstret och 
krigföringen har bytt skepnad till äldre former av krigföringsmetoder som utgör 
den enda praktiska lösningen att möta en tekniskt och styrkemässigt överlägsen 
motståndare som USA.  

” While the actors may be different and the tactics unconventional, this 
shift to guerilla warfare must not alter current war theory.”55 

3.6 Slutsatser av teorin 
Slutsatserna av teorigenomgången ovan kan sammanfattas i ett antal karakteri-
stika som kan påvisas/härledas ur teorin. Dessa utgör en minsta gemensam 
nämnare för vad teorin grundar sig på idag. Nedan redovisar jag min förståelse 
av teorin kring fjärde generationens krigföring.  
Karakteristika tillika slutsatser: 

1. Aktörerna utgörs av icke-statliga, transnationella aktörer och även glo-
bala nätverk som t.ex. narkotikakarteller, terroristorganisationer, etnis-
ka/religiösa grupperingar (Slutsats 1, Aktör).56 

2. Aktörerna har som mål att nå sina syften genom att påverka motstånda-
rens vilja eller bas för agerande t.ex. opinion, internationella samfundet. 
Medlen utgörs av politiska, ekonomiska, sociala/kulturella samt militä-
ra maktmedel (paramilitära, säkerhetsföretag m.fl.) vilka kontrolleras av 

                                                 
52 Szelowski , David W. LtCol, USMCR (Ret), ”Fourth-Generation Warfare Minus Five”,  
Marine Corps Gazette, May 2003, ISSN: 0025-3170, s 66-68. Texten i detta stycke utgör en 
bearbetning av artikeln. Hädanefter ”Szelowski, 4 GW”. 
53 Clausewitz, Om kriget, s 44. 
54 Szelowski, 4 GW, s 66. 
55 Szelowski, 4 GW, s 68. 
56 Kommentar: Teorin utesluter inte stater men tyngdpunkt och fokus ligger på de aktörer som 
slutsatsen påvisar. Dessa anses utgöra de största hoten i 4 GW.  
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aktörerna. Nationalstater har inte längre monopol på våldsutövning 
(Slutsats 2, Mål och medel).  

3. Metoderna är i huvudsak indirekta och asymmetriska mot bakgrund av 
USA´s militära överlägsenhet. Terrorism, informationskrigföring ge-
nom media och via internet samt okonventionella metoder vilka riktar 
sig mot motståndarens hemmafront och dennes beslutscykel för att på-
verka beslutsfattare, kultur och ekonomi. Gränsen mellan civilt och mi-
litärt suddas ut och aktörernas operationsområde är inte längre enbart 
fokuserat på konflikthärden. Genom västvärldens ökade beroende av 
nätverk och kommunikationsmöjligheter för ekonomi och välstånd har 
sårbarheten i dessa system också medfört nya möjligheter för dessa ak-
törer (Slutsats 3, Metoder). 

4. Aktörerna använder sig av ett icke-linjärt uppträdande med uppdrags-
taktik och decentraliserad ledning där små enheter verkar över stora 
ytor och självsynkroniserar sina aktiviteter (Slutsats 4, Ledning). 

3.7 Hypotesgenerering, Hypotes och frågeställningar   
Utveckling i omvärlden efter 1989 har tydligt accentuerat behovet av nya för-
klaringsmodeller eller analysverktyg för att förutse utvecklingstrender och hot 
avseende framtida konflikter- och krigs karaktär. Fjärde generationens krigfö-
ring utgör en av dessa. Jag anser att teorin förtjänstfullt belyser behovet att an-
passa de militära maktmedlens förmågor till ett nytt omvärldsläge som inte 
längre motsvarar den bipolära situation som fanns under det kalla kriget. Före-
språkarna för teorin anser att nationalstaten inte längre har våldsmonopol vilket 
i sin tur har givit utrymme för nya icke-statliga aktörer. Wilson beskriver hur 
dessa aktörer kan tänkas uppträda och tillsammans med den bild som Hammes 
redovisar skapas en trovärdig kontext avseende metoder. Det som försvårar för 
läsaren är dock den ambivalenta fokusering på kulturer och religioner där islam 
utgör den överskuggande roten till allt ont parat med konservativa värderingar 
kring invandring m.m. Teorin kring fjärde generationens krigföring påvisar 
symptomen men inte sjukdomen eller orsaken till symptomen eftersom den inte 
beskriver konflikters uppkomst, bakomliggande orsaker och karaktär. Avsak-
naden av detta och att den verkar sakna ett tvärvetenskapligt förhållningssätt 
gör att teorin kan ifrågasättas. Härvid instämmer jag med kritikerna till fjärde 
generationens krigföring när de anser att teorin är för grund och subjektivt tol-
kar historien och prolongerar dessa tolkningar mot framtiden. 
 
Mot bakgrund av de slutsatser som jag redovisat ovan tillsammans med mina 
egna reflektioner avseende teorins tillämplighet har jag formulerat en hypotes 
som ska prövas genom fallstudier och diskussion för att slutligen kunna verifie-
ras eller falsifieras. Hypotes: 
 
 
Begreppet fjärde generationens krigföring är så vid i sin ansats att kontex-
ten förloras varvid den nästan blir universell i sin tillämpning och därmed 
förlorar sin förklaringskraft och prediktionsförmåga avseende nutida och 
framtida krigs karaktär. 
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För att möjliggöra verifiering eller falsifiering av den uppställda hypotesen 
kommer jag att använda följande frågeställningar i de båda fallstudierna, Af-
ghanistan 2001-2002 och Irak 2003, för att försöka beskriva skeendet: 

1. Vilka generella särdrag avseende krigets karaktär kan urskiljas i kon-
flikten? 

2. Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA (koalitionen) i operatio-
nen? Vilka faktorer försvårade operationerna för USA (koalitionen) i 
konflikten? 

3. Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA´s (koalitionens) mot-
ståndare? Vilka faktorer försvårade operationerna för USA´s (koalitio-
nens) motståndare i konflikten? 

 
Utgående från svaren på frågorna ett till tre ovan relaterar jag detta till teorin 
kring fjärde generationens krigföring varvid följande frågor besvaras: 

4. Vilka slutsatser av teorin kring fjärde generationens krigföring kan, re-
spektive kan inte, beläggas i och med resultatet av fallstudierna?  

5. Förekommer det andra faktorer utanför dessa slutsatser och karakteri-
stika som kan anses ha påverkat utgången av krigen i de studerade fal-
len? 

4 Empirisk analys, fallstudier 

4.1 Allmänt om genomförande 
Fallstudierna ska pröva teorin kring fjärde generationens krigföring giltighet 
genom att studera två fall och utifrån dessa svara på de fem frågor jag ställt för 
att kunna verifiera eller falsifiera min hypotes. Det första fallet utgörs av Af-
ghanistan 2001-2002 och Operation Enduring Freedom (OEF) där jag avser 
belysa de inledande striderna mot talibanerna och därefter mot det som hävdas 
vara Al-Qaeda. Det andra fallet utgörs av Irak 2003 och Operation Iraqi Free-
dom (OIF) där jag avser belysa de inledande striderna de första 30 dagarna och 
därefter situationen från juni till november 2003. Huvudaktörerna i krigen re-
dovisas för att därigenom få bredd i den empiriska analysen. De två fallen dis-
kuteras separat för att i diskussionskapitlet vägas samman och hypotesen prö-
vas. 

4.2 Fallstudie 1 ”Afghanistan 2001-2002” 

4.2.1 Bakgrund 
Efter den 11 september 2001 och attentaten mot World Trade Center och Pen-
tagon förklarade USA krig mot terrorismen och de länder som stödjer terrorist-
organisationer. Tidigt pekades Afghanistan och talibanerna ut av USA för att 
härbärgera terroristorganisationen Al-Qaeda och dennes ledare Usama bin-
Laden. Som en följd av detta påbörjade USA en deloperation inom ramen för 
kampen mot terrorismen i Afghanistan redan i oktober 2001. För att kunna 
analysera utvecklingen i Afghanistan görs en tillbakablick i historien till sent 
1800-tal för att därefter följa denna fram till 2001/2002. Denna fallstudie 
kommer därför att övergripande beskriva utvecklingen från tidigt 1800-tal för 
att därefter fokusera på händelseutvecklingen i Afghanistan från oktober 2001 
till maj 2002. Genom att översiktligt beskriva stridigheterna men också återge 
ett antal specifika händelser möjliggörs en djupare analys av skeendet. Jag vill 
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understryka det faktum att fallstudiens empiri är något begränsad avseende hur 
de olika amerikanska förbandens genomfört sin verksamhet vilket till del kan 
bero på att det i huvudsak varit specialförband som använts under den studera-
de perioden. Dessa har alltid hög sekretess i genomförandet och OEF är dess-
utom inte avslutad när denna uppsats skrivs.   

4.2.2 Historik  
Afghanistans historia är fylld av olika folkgruppers strävan efter att dominera 
det landområde som idag utgör Afghanistan. Efter en lång tid av mongolisk 
överhöghet så besegrades slutligen dessa av den persiske härskaren Nadir Shah 
år 1739. Hans efterträdare, Amed Shah, skapade grunden för det Afghanistan 
vi känner idag. Dessutom styrdes landet av dennes ätt, Duranni, fram till år 
1978. Men före 1978 finns det några viktiga händelser som präglat utveckling-
en i landet och regionen. När Amed Shah dog utbröt inbördeskrig och makt-
kamp i Afghanistan vilket Storbritannien försökte utnyttja och invaderade lan-
det 1839 för att förhindra Ryssland från ytterligare expansion mot de brittiska 
intresseområdena i Indien och Pakistan.57 Just detta intresse för Afghanistan 
bottnade i kontrollen över handelsvägarna där Khyberpasset i nordost och 
Quetta i söder utgjorde strategiskt viktiga knutpunkter för den som vill kontrol-
lera området.58 Afghanerna lyckades dock återta sitt territorium och år 1860 var 
man återförenade under en nationell ledning. Britterna försökte under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet återigen erövra Afghanistan men misslyck-
ades. Efter det sista försöket 1919 fick landet sitt internationella erkännande 
som stat.59 

Efter en tid av oroligheter i landet kröntes Mohammad Zahir Shah till 
Kung 1933 vilken sedermera kom att bli en symbol för Afghanistan, efter tali-
banerna, i den övergångsadministration som skapades under Hamid Karzai´s 
ledning 2002. Shah avsattes av premiärministern, sin kusin Mohammad Daoud, 
som utropade sig själv till president år 1973 efter en tids svåra umbäranden i 
Afghanistan p.g.a. missväxt. Daoud försökte styra Afghanistan med diktatoris-
ka metoder och störtades i en militärkupp 1978 då kommunistpartiet tog över. 
Vänskaps- och samarbetsavtal knöts med Sovjetunionen men kommunisterna 
möttes av motstånd och inbördeskrig utbröt i stora delar av Afghanistan. Detta 
fick till följd att Sovjetunionen invaderade landet 1979 och ett långt krig utbröt 
med stora civila umbäranden och flyktingar. Gerillan stöddes med bl.a. vapen 
från USA, Kina och ekonomiskt från Saudiarabien samt organisatoriskt av den 
pakistanska underrättelsetjänsten. Nio år senare, 1988, tvingades Sovjetunionen 
av flera anledningar till ett förnedrande återtåg. Afghanistan var nu helt i hän-
derna på de olika krigsherrarna som i huvudsak styrde sina egna regioner inde-
lade efter befolkningsgrupp.60  

                                                 
57 Utrikespolitiska Institutet, Länder i fickformat nr 911 Afghanistan, redaktör Daleke, Pia, 
redigerad januari 2003, utgiven av Utrikespolitiska Institutet 2003, tryckt av Hallvigs Reklam 
AB, ISBN 91-7183-756-6, s 11-12. Hädanefter ”UI, Afghanistan”. 
58 Gardell, Carl Johan, ”Afghanistan och talibanerna”, i Världspolitikens Dagsfrågor nr 5, 
2001, utgiven av Utrikespolitiska institutet, Stockholm, ISBN 91-7183-850-3, s 12. Hädanefter 
”Gardell, Afghanistan”. 
59 Kung Amanullah var den som efter kriget mot britterna 1919 lyckades få Afghanistan inter-
nationellt erkänt som stat och skapade därefter landets första författning och ett icke-religiöst 
rättsväsende. Han drevs dock i landsflykt av religiösa ledare och konservativa klaner år 1929 
på grund av dessa reformer. Källa: UI, Afghanistan, s 12. 
60 UI, Afghanistan, s 12-15. 
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Den dominerande gruppen består av Pashtuner (50%) i den sydöstra delen av 
Afghanistan med gräns mot Pakistan där samma grupp dominerar även på and-
ra sidan gränsen. Den näst största utgörs av Tadziker (20%) i den nordöstra 
delen följt av Uzbeker (7%) i den norra delen, Hazarer (6%) i centralområdet 
och gränsen mot Iran och ett antal mindre grupper av turkmener m.fl.61 Inbör-
deskriget fortsatte mellan dessa grupperingar i kampen om makten med totalt 
sönderfall som följd vilket möjliggjorde för talibanrörelsen att växa sig stark 
och på kort tid erövra södra Afghanistan inklusive Kabul.62 Talibanerna gav 
också en fristad åt de krigare (”Muhjahedin”) som stred mot Ryssarna och där-
ibland Usama-bin Ladin som i sin tur gav viktigt ekonomiskt stöd till taliba-
nerna.63 

4.2.3 Aktörer  
De aktörer som jag avser studera i fallstudien utgörs av USA, Norra Alliansen, 
talibanerna och Al-Qaeda eftersom dessa har en aktiv roll i de båda studerade 
perioderna. Det finns förvisso starka kopplingar till de länder som omger Af-
ghanistan men dessa utgör inga huvudaktörer varför jag utelämnar dessa. 
 
USA har ett historiskt arv av stöd till gerillarörelsen som stred mot kommu-
nismen och Sovjetunionen under ockupationstiden 1979-1989. Syftet då var att 
förhindra en vidare sovjetisk expansion i Centralasien. Under 1995-1997 stöd-
de USA den talibanska regimen, främst i syfte att säkra möjligheten att trans-
portera de stora naturresurser i form av olja och naturgas som amerikanska 
företag var intresserade av att utvinna i de centralasiatiska republikerna.64 Först 
1997 fördömde USA´s utrikesminister talibanregimen vilket innebar att projek-
tet avbröts.65 Även Usama-bin Ladin stöddes inledningsvis av USA då denne 
organiserade det saudiska biståndet till de afghanska mujahedinrörelserna via 
Peshawar i Pakistan men efter Sovjetunionens reträtt ändrades dock USA´s 
inställning till Usama-bin Ladin.66 Målet för USA var att störta talibanregimen 
som erbjöd en fristad åt terroristorganisationen Al-Qaeda och dessutom vägra-
de att lämna ut Usama-bin Ladin efter USA´s begäran. Talibanregimen sågs 
som en destabiliserande faktor i hela regionen men viktigare var att slå Al-
Qaeda och dess möjligheter att operera från Afghanistan. Att bekämpa Al-
Qaedas träningsbaser hade USA redan försökt uppnå genom att använda kryss-
ningsmissiler (1998) som ett svar på attackerna mot de amerikanska ambassa-
derna i Kenya och Tanzania.67 Till sitt stöd hade USA den koalition de skapat 
för kampen mot terrorismen direkt efter attentaten den 11 september 2001. 
 
 
 

                                                 
61 UI, Afghanistan, s 5. 
62 Talibanrörelsen utvecklas vidare under aktörsbeskrivningen på s 25-26. 
63 UI, Afghanistan, s 18-19. 
64 Projektet kallades ”The Afghan Pipeline Project” och gick ut på att amerikanska oljebolag 
skulle bygga pipelines genom Afghanistan till Pakistan och Indien för att där raffineras och 
avyttras. Källa: Gardell, Afghanistan, s 27. 
65 Gardell, Afghanistan, s 28. 
66 Gardell, Afghanistan, s 29-30. 
67 Cooley, John K., Oheliga krig, översatt till svenska från engelska av Lindgren, Stefan, orgi-
nalets titel Unholy Wars. Afghanistan, America and International Terrorism  utgiven av Ord-
front, Stockholm 2002, tryckt av Fälth & Hässler, Smedjebacken 2002, s 246-247. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N 2004-06-04 FHS beteckning: 19 100:2047 
Mj Stefan Nacksten  Sida 26(61) 

Norra Alliansen grundades av minoritetsbefolkningsgrupperna i norra Afghani-
stan för att bekämpa talibanernas utbredning och maktövertagande. Den ut-
gjordes av ett militärt samarbete mellan tadzjiker, uzbeker och hazarer som i 
sin tur är indelade i olika fraktioner efter bl.a. klantillhörighet. Tadzjikdomine-
rande Islamiska förbundet (Jamiat-i-Islami, JI) med Ahmed Shah Massoud 
(mördad 2001) som ledare var kanske alliansens mest framträdande grupp. De 
övriga utgjordes av den uzbekiske milisgeneralen Rashid Dostam och dennes 
parti den Islamiska nationella rörelsen (Jumbish-i-Melli-ye Islami) samt det 
hazariska Enhetspartiet (Hezb-i-Wahdat). Det sistnämna är det enda som do-
minerades av shiamuslimer. Gulbuddin Hekmatyar och dennes parti, Islamiska 
partiet (Hezb-i- Islami), var vid sidan av Massoud den kanske starkaste aktören 
i Afghanistan men deltog inte i Norra alliansen. Hans parti bestående i huvud-
sak av pashtuner stöddes av både USA och Pakistan under kriget mot Sovjet-
unionen men denne bekämpade de andra milisgrupperna lika mycket som sov-
jetarmén.68 Hekmatyar försökte ta över Afghanistan genom att anfalla president 
Rabbanis styrkor i Kabul 1992 för att 1994 försöka på nytt men då i koalition 
med generalen Dostam. Resultatet av dessa krig blev att civilbefolkningen i 
Kabul drabbades i stor omfattning. I samband med kriget 2001 valde Hekmaty-
ar, efter talibanernas fall, att återigen försöka tilltvinga sig en plats i interims-
administrationen med hjälp av raketbeskjutningar av Kabul. Just Hekmatyar 
och Dostam är två av de aktörer som har ett blodigt förflutet i Afghanistan. 
Norra Alliansens ledare var dock lojala mot den nya interimsadministrationen 
under 2002, undantaget Hekmatyar. 
 
Talibanerna har sitt ursprung i de koranskolor som grundades av den islamiska 
organisationen Jamiat-e Ulema Islami (JUI) i de många afghanska flyktingläg-
ren i Pakistan. Den så kallade Deobandi-skolan efter byn Deobandi i Indien 
grundades redan 1867 av två muslimska lärda. Företrädarna ville skapa en sko-
la för moderna muslimer tolkandes de klassiska texterna. Dessa religiösa inter-
natskolor, madraser, förkastade klansamhället och var motståndare till sociala 
reformer. Talibanerna fick under 1993 starkt stöd av Pakistans militära under-
rättelsetjänst (ISI) och när JUI tog plats i den Pakistanska regeringen ökade 
stödet.69 Under 1994 börjar så Mulla Mohammed Omar från sin by utanför 
Kandahar i södra Afghanistan att anfalla olika posteringar och succesivt bygga 
upp sin väpnade förmåga. Inom loppet av tre månader tog Mulla Omar och 
talibanerna kontroll över 12 av Afghanistans 31 provinser. Efter mycket hårda 
strider kunde talibanerna den 27 september 1996 ta kontroll över huvudstaden 
Kabul70. Målet för talibanerna var att skapa världens mest renläriga muslimska 
stat och medlen för att åstadkomma detta var totalitära.71 Samtidigt finns det 
tecken som tyder på att talibanerna och speciellt mulla Omar varit starkt för-
bundna med den organiserade kriminaliteten vilket stärks av att den första åt-
gärden var att ta kontroll över gränsposteringar mot Pakistan.72 Taliban rörel-
sen återfinns i huvudsak bland den pashtunska befolkningen. 
 

                                                 
68 UI, Afghanistan, s10-11. 
69 Gardell, Afganistan, s 14-18. 
70 UI, Afghanistan, s 17. 
71 UI, Afghanistan, s 16. 
72 Gardell, Afghanistan, s 22. 
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Al-Qaeda bildades 1989 för att samla bidrag och rekrytera frivilliga till det 
afghanska inbördeskriget. Usama-bin Ladin, själv aktiv muhjahedin sedan 
1979, var den som samordnade det saudiska ekonomiska stödet till gerillan 
under sovjetockupationen.73 Bin-Ladin själv utökade sin maktbas efter kriget 
till bl.a. Sudan, Somalia, Jemen och rekryteringskontor till Al-Qaeda upprätta-
des i Saudiarabien, Egypten och Pakistan. Genom detta nätverk byggde han sin 
maktbas och i maj 1996, efter att ha blivit utvisad ur Sudan, erbjöds han en 
fristad hos talibanerna i Afghanistan. Samma år utfärdade Al-Qaeda jihad d.v.s. 
heligt krig mot USA med efterföljande attentat mot amerikanska ambassader i 
Kenya och Tanzania år 1998.74 Därefter utsattes jagaren USS Cole i Jemen för 
ett attentat år 2000 före attackerna den 11 september 2001. Målsättningen för 
Al-Qaeda är att genom ett heligt krig tvinga USA att lämna Mellanöstern och 
att de regeringar som varit USA behjälpliga som t.ex. Saudiarabien ska störtas 
och ersättas med rättrogna muslimer. 

4.2.4 Händelseförlopp 
Händelseförloppet kommer att beskrivas i kronologisk ordning från krigets 
inledande fas där Norra Alliansen med stöd av amerikanska specialförband 
påbörjar anfall mot Kabul och talibanernas nederlag för att därefter fokusera på 
en operation, Operation Anaconda, då amerikanska förband understödda av 
afghanska förband genomförde anfall mot misstänkt taliban och Al-Qaeda bas i 
sydöstra Afghanistan i den så kallade Shah-i kot dalen. 
 
Period ett 
Den sjunde oktober 2001 började operation Enduring Freedom i Afghanistan 
genom att USA bekämpade talibanska förband och ledningsplatser samt miss-
tänkta Al-Qaeda baser. Därefter använde USA specialförband för att under-
stödja Norra Alliansen och deras anfall mot talibanerna. Inledningsvis var en-
dast ett par hundra man inne Afghanistan men efterhand ökade styrkorna till att 
i december 2001 omfatta ca 5000 man. Amerikanska ”Special Forces (SF)” 
enheter anslöt sig tidigt till den uzbekiske generalen Dostam (Dostum) och 
understödde dennes anfall för att återta den viktiga staden Mazar-e Sharif i 
norra Afghanistan främst genom att leda in tungt bombflyg mot talibanska 
grupperingar.75 När Norra Alliansen återtagit Mazar-e Sharif den 10 november 
2001 avancerade de olika grupperingarna i alliansen mycket snabbt och tog 
kontroll över de viktigare städerna i norra och centrala Afghanistan för att den 
13 november ta huvudstaden Kabul.76 Efter cirka två månader hade Norra Alli-
ansen tagit kontroll över i stort sett hela Afghanistan med undantag för några 
provinser i bergsområdena mot Pakistan där talibanrörelsen en gång växte sig 

                                                 
73 Kumm, Björn, Terrorismens historia, utökad och reviderad version 2002, första utgåvan 
1997, utgiven av Historiska Media, Lund, 2002, ISBN: 91-89442-51-2, s 244-245. 
74 Jacquard, Roland, Bin Ladin – Det hemliga nätverket, originalets titel: Au nom d´Oussama 
Ben Laden, översatt till svenska av Fischer & Co, utgiven av Bokförlaget Fischer & Co, Stock-
holm, 2001, tryckt av Otava Book Printing Ltd, Helsingfors, ISBN 91 7054 950-8, s 137-139. 
75 Sepp, Kalev I. Dr., ”Meeting the ´G-Chief``: ODA 595”, publicerad i tidskriften Special 
Warfare, September 2002, Vol.15, No.3, utgiven av United States Army John F. Kennedy 
Special Warfare Center and School, Fort Bragg, North Carolina, s 11-12. 
76 Sepp, Kalev I., Dr., ”The Campaign in Transition: From Conventional to Unconventional 
War”, publicerad i tidskriften Special Warfare, September 2002, Vol.15, No.3, utgiven av 
United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School, Fort Bragg, North 
Carolina, s 25. Hädanefter “Sepp, Campaign in Transition”. 
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stark. Vissa bedömare ansåg att detta skulle ta minst två år vilket visade sig 
vara en kraftig missbedömning av talibanernas förmåga. Följande citat ger en 
bra beskrivning över det förändrade läget men också om de problem som 
komma skulle.  

”While thousands of Taliban soldiers simply changed allegiance to the 
victorious side – a long established Afghan tradition – and thousands 
more lay dead, other thousands were retreating to sanctuaries in eastern 
Afghanistan and in western Pakistan.”77 
 

Talibanerna åtnjöt inte förtroendet hos befolkningen efter år av totalitärt styre 
och dessutom en lång tids torka vilket kan förklara att det endast var i de pash-
tun dominerade delarna av Afghanistan som de fortfarande kunde finna sin 
tillflykt.78 Terrängen i detta område är också mycket svårframkomlig med höga 
berg och djupa dalgångar med mycket dålig infrastruktur vilket i sin tur under-
lättade för kvarvarande talibaner och Al-Qaeda element att hålla sig gömda. 
I bergsmassiven finns också en stor del av de gamla baser i grottor e.t.c. som 
gerillan använde sig av under kriget mot Sovjetunionen. USA och koalitionen 
intensifierade insatserna med flyg mot ett av dessa områden i mitten av decem-
ber. Bombningen av Tora-Bora grottorna genomfördes för att slå ut misstänkta 
Al-Qaeda baser och det fanns även uppgifter om att Usama-bin Ladin skulle 
finnas där. Striden genomfördes av Norra Alliansens enheter med ett begränsat 
stöd av amerikanska förband som dock fortsatt invisade flygunderstöd och be-
kämpning med kryssningsmissiler. De afghanska förbanden var inte tillräckligt 
bra tränade för att ta upp strid mot de befästa motståndarna och försökte för-
handla för att få dem att ge upp vilket innebar att de fick tid att dra sig ur om-
rådet trots de massiva bombinsatserna.79 När så amerikanska förband och enhe-
ter ur Norra Alliansen sökte igenom området efter bombningarna fann de bara 
ett fåtal döda men väl information om hur talibanerna var organiserade och 
deras koppling till Al-Qaeda.  
 
Period två 
Operation Anaconda var den första större markstridsoperation där amerikanska 
och med USA allierade förband sattes in mot talibanfästen och misstänkta Al-
Qaeda baser i sydöstra Afghanistan vid gränsen till Pakistan. USA ledde en 
sammansatt styrka om drygt 2000 man där ca 1200 utgjordes av koalitionens 
förband samt resterande av Afghanska milisförband ur Norra Alliansen och 
främst guvernören för det område där insatsen skulle ske. Koalitionens förband 
bestod av en brigadstridsgrupp (Brigade Combat Team) med enheter ur en 
luftburen division (101st Airborne), en bataljon ur en bergsdivision (87th In-
fantry, 10th Mountain Division), enheter ur US Marines expeditionsstyrka (15. 
MEU), delar ur Rangers (75th Ranger Regiment) samt en stor mängd special-
förband från flera nationer (Kanada, Tyskland, Australien, Danmark, Frankrike 
och Norge). Utöver detta avdelades en stor mängd attackhelikoptrar (AH 64) 

                                                 
77 Sepp, Campaign in Transition, s 24. 
78 UI, Afghanistan, s 18. 
79 Biddle, Stephen, Afghanistan and the future of warfare: Implications for Army and Defense 
Policy, utgiven av CSIS i November 2002, ISBN 1-58487-107-5, s viii, 40. 
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och flygunderstöd (AC-130, A-10) samt bomb- och attackflyg (B-52, B-1B, F-
15E).80 

Shah-i-Kot dalen Pakistan

Afghanistan

 

Kartbild 1: Utvisande Shah-i-Kot dalens geografiska placering. 81 

Tillsammans med de amerikanska förbanden (koalitionen) skulle en afghansk 
styrka på ca 1000 man under ledning av Zadran, en av krigsherrarna i provin-
sen Paktia, stödja operationen82. På motståndarsidan fanns det initialt uppgifter 
om ca 200 talibaner och Al-Qaeda soldater vilket när operationen inleddes be-
dömdes ha ökat till mellan 700 och 1000 talibaner och Al-Qaeda element.83 

Planen var att den så kallade ”Task Force Rakkasan” skulle blockera in- 
och utpassagerna till Shah-i-Kot dalen med koalitionens specialförband, övriga 
amerikanska förband och afghanska enheter medan amerikanska specialför-
band skulle leda in huvuddelen av de afghanska förbanden i dalen från norr och 
söder för att utgöra huvudstyrka och söka igenom byarna efter talibaner och 
Al-Qaeda. Bombflyg skulle förbekämpa flera grottsystem, luftvärns- och artil-
leri (granatkastar) förband för att därefter nedhålla motståndarna i dalen. Den 
första mars inleddes Operation Anaconda men planen havererade nästan ome-
delbart i samband med att en helikopterluftlandsättning av enheter för att regla 
av dalgången omedelbart utsattes för kraftig bekämpning med granatkastare, 
pansarvärnsvapen och finkalibrig eld från taliban- eller Al-Qaeda enheter grup-
perade på bergssluttningarna. Flera soldater dödades och skadades vid denna 
första strid och en transporthelikopter blev nedskjuten. Vid den norra passagen 
in i dalgången blev de afghanska förbanden kraftigt bekämpade samtidigt som 
minor upptäcktes i framryckningsriktningen. Dessa avbröt då anfallet och drog 
sig tillbaka. Först efter ett massivt understöd från luften och fortsatta 
bombningar av talibanernas och Al-Qaeda elementens misstänkta grupperingar 
samt luftlandsättningar med helikopter i området kunde Shah-i-Kot dalen tas 
och säkras efter fem dygn och med efterföljande upprensningsaktioner mot 
                                                 
80 Welch, Ryan, ”Operation Anaconda: the battle for Shah-i-Kot Valley”, artikeln publicerad i 
tidsskriften Armor, nummer November-December 2003, Vol.CXII, No. 6, utgiven av U.S. 
Army Armor Center, 1109A, Sixth Avenue, Fort Knox, KY 40121, ISSN 004-2420, s 36, 38. 
Hädanefter “Welch, Anaconda”. 
81<http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/images/oef_op_anaconda_map.jp
g>. Hämtat 2004-05-04. Kommentar: Författaren har bearbetat kartbilden. Bilden ursprungli-
gen från United States Central Command (USCENTCOM). 
82 Strategic Forecasting, Operation Anaconda: Questionable Outcomes for United States, pub-
licerad den 12 mars 2002, <www.stratfor.com/standard/classic_view.php?ID=203443>, s 1. 
Hämtat 2004-03-17. Hädanefter “Stratfor, Anaconda”. 
83 Steele, Dennis, ”Operation Anaconda: Taking the Fight to the Enemy in Afghanistan”, pub-
licerad i Army Magazine (US), april 2002, Vol.52, No.4, ISSN 0004-2455, utgiven av Associa-
tion of the United States Army (AUSA), s 19-20. Hädanefter “Welch, Anaconda”. 
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mot isolerade enheter bröts så allt motstånd. Först efter tolv dagar kunde opera-
tionen avslutas och resultatet var åtta döda och minst 40 skadade amerikanska 
soldater, stora materiella skador på attack och transporthelikoptrar och enligt 
vissa källor upp till 500 döda talibaner och Al-Qaeda soldater.84  

4.2.5 Resultat av fallstudie 1  
Vilka generella särdrag avseende krigets karaktär kan urskiljas i konflikten? 
Det generella särdraget som kan urskiljas bygger på en långvarig tradition i 
afghansk historia där gerillakrigföring varit det dominerande stridssättet mot 
olika ockupationsmakter. När USA träder in som aktör i Afghanistan med mål-
sättning att störta talibanerna och slå ut Al-Qaeda baser gör man det initialt 
med utnötningskrigföring där små specialförband lokaliserar och invisar bomb-
flyg, tung attack och kryssningsmissiler. Norra Alliansen var inte skolad i an-
nat än linjär krigföring när det kommer till konventionell krigföring och deras 
vapensystem var föråldrade. Vidare möjliggjorde inte terrängen att manövrera 
med stora sammansatta mekaniserade förband annat än på slättlandet i sydväst-
ra och västra Afghanistan. Talibanerna hade förvisso en stark numerär men 
stridstekniken var densamma som för Norra Alliansen då de i grunden utgörs 
av olika stammar, klaner och befolkningsgrupper. Muhjahedin och Al-Qaeda 
elementen hade gerillakrigföringen som grund men kärnan av dessa hade inte 
som afghanerna en vilja att byta sida när allt hopp var förlorat vilket i sin tur 
medförde hårda strider. Det är först i samband med Operation Anaconda som 
ett visst manövertänkande kan skönjas även om tekniken i den bergiga terräng-
en mer liknade en belägring av ett område för att avskära alla flyktmöjligheter 
innan manöverenheter skickades in för att genomsöka byarna och därvid driva 
motståndarna mot de platser där de amerikanska förbanden grupperat i gynn-
samma försvarsställningar.  
 
Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA (koalitionen) i operationen? 
Vilka faktorer försvårade operationerna för USA (koalitionen) i konflikten? 
Framgångskriterierna för USA var den teknologiska överlägsenheten främst 
avseende förmågan att verka med precisionsvapen och kryssningsmissiler som 
tillsammans med specialförbandens förmåga möjliggjorde att Norra Alliansen 
kunde nå framgång så snabbt. Det som försvårade för USA var den begränsade 
mängd egen marktrupp som stod till förfogande i detta jättelika operationsom-
råde vilket innebar att de fick förlita sig på rivaliserande grupper med olika 
lojaliteter. Detta fick stora konsekvenser vid t.ex. Tora-Bora grottorna där stora 
delar av de inringade talibanerna och Al-Qaeda elementen kunde omgruppera. 
En annan faktor som försvårade operationerna var den oländiga terrängen som 
kräver mycket stort antal soldater för att genomföra markoperationer vilket i 
kombination med talibanernas och Al-Qaedas kännedom om terrängen utgjorde 
en svår begränsning för USA. 
 
 
 
 

                                                 
84 Welch, Anaconda, s 37-39. 
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Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA´s (koalitionens) motståndare? 
Vilka faktorer försvårade operationerna för USA´s (koalitionens) motståndare 
i konflikten? 
Talibanernas förmåga att utnyttja terrängen i det pashtundominerade området 
längs gränsen mot Pakistan och förmågan att kunna sprida sig och smälta in 
bland den övriga befolkningen gjorde det svårt för USA att bomba utan att ha 
ett bekräftat legitimt mål. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn får nog an-
ses vara förmågan att utnyttja terrängen för strid vilket visade sig tydligt under 
Operation Anaconda där de amerikanska och afghanska styrkorna hade mycket 
stora problem att klara av motståndaren. För Al-Qaeda och talibanerna var det 
också en framgångsfaktor att kunna omgruppera in i Pakistan för att därefter 
återvända när operationerna avslutats. Det som försvårade operationerna var 
bristen på stöd från rivaliserande grupper inom de pashtunska områdena vilket 
blev särskilt påtagligt efter Tora-Bora händelserna. Den amerikanska teknolo-
giska överlägsenheten försvårade rörlighet och uthållighet för talibanerna och 
Al-Qaeda genom att slå ut de viktigaste vapensystemen, basområdena och 
grottsystemen och därmed minskade handlingsfriheten.  

4.2.6 Resultat av fallstudie 1 utifrån teorin kring 4 GW 
Vilka slutsatser av teorin kring fjärde generationens krigföring kan, respektive 
kan inte, beläggas i och med resultatet av fallstudierna? 
Den första slutsatsen (Aktör) stämmer väl in på en av aktörerna i Afghanistan 
genom att Al-Qaeda är en terroristorganisation och som sådan är icke-statlig. 
Avseende talibanerna och Norra Alliansen blir det dock lite svårare att bedöma. 
Talibanerna är i grunden till största delen afghaner som dessutom övertagit 
makten och kontrollen över nationalstaten Afghanistan även om de inte varit 
internationellt erkända annat än av en handfull stater. Norra Alliansen i sig 
utgörs av en icke-homogen grupp sammansatt av flera stammar, klaner eller 
etniska grupperingar vilket skulle kunna överensstämma mot det första slutsat-
sen. Även det faktum att talibanerna och Norra Alliansens olika grupper har 
starka band till den organiserade brottsligheten i landet och dessutom finansie-
rar mycket av sin verksamhet genom kontroll över opiumproduktionen och 
narkotikahandel med heroin. Det som talar emot detta är att Afghanistan som 
stat under den studerade perioden från 1800-talet mer eller mindre utgjorts av 
en lös sammansättning av flera olika regioner med starkt självstyre och liten 
central kontroll eller styrning.  

Den andra slutsatsen (Mål och medel) kan endast till del bekräftas genom 
att påvisa Al-Qaedas målsättning och övergripande val av medel. För taliba-
nerna och Norra Alliansen finns det inget i det empiriska underlaget som kan 
bekräfta detta. Den tredje slutsatsen (metoder) är precis som den första slutsat-
sen svår att belägga under den studerade perioden. Al-Qaeda har haft Afghani-
stan som basområde och inte utfört terrordåd i landet. Däremot finns det vissa 
kopplingar till indirekta metoder och asymmetri vilket var tydligt i Shah-i-Kot 
dalen där de amerikanska och afghanska förbanden råkade ut för svåra mot-
gångar. Det som är gemensamt är dock att metoderna används lokalt i Afghani-
stan och inte som den tredje slutsatsen egentligen förutsätter att det sker på 
motståndarens egen hemmafront.  

Den fjärde slutsatsen (Ledning) kan vid en första anblick anses vara be-
kräftad men vid en närmare analys är det svårt att bortse från att dessa grupper 
har en tradition som gerillakrigare med stark tillhörighet till klanen, stammen 
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och den egna befolkningsgruppen. Denna teknik förutsätter små enheter över 
stora ytor men det kan inte beläggas att de haft uppdragstaktik eller har själv-
synkroniserats vilket dessutom är svårt att se med hänsyn till den samhällsut-
vecklingsnivå som Afghanistan befinner sig på. 

När det gäller USA så har de verkat som nationalstat vilket gör att den 
första slutsatsen faller på sin egen orimlighet. Den andra och tredje slutsatsen 
kan till del bekräftas men eftersom detta hör ihop med aktörerna i den första 
slutsatsen så har medel och metoder använts inom ramen för nationalstatens 
mål. Det är dock intressant att se vilken av generationerna som USA har använt 
sig av och där är det i huvudsak eldkraften genom luftmakt som varit avgöran-
de för utgången både för Norra Alliansen och för Operation Anaconda. Det 
innebär att utnötningskrigföring har varit dominerande och i huvudsak att den 
andra generationens krigföring tillämpats.  
 
Förekommer det andra faktorer utanför slutsatserna och karakteristika som 
kan anses ha påverkat utgången av krigen i de studerade fallen? 
Afghanistans många befolkningsgrupper och år av krig och inbördeskrig har 
präglat landets befolkning så till den grad att lojaliteter har blivit en handelsva-
ra. Följande faktor visar sig ha haft en stor påverkan på utgången av kriget i 
Afghanistan mellan Norra Alliansen och talibanerna inte minst vid Tora Bora 
grottorna: 

”I Afghanistans krig är det emellertid skillnad mellan i princip och i 
praktik. Lojalitet är en handelsvara. Ibland sker skiften snabbt, om priset 
för att ge sig är det rätta.”85 

 
De afghanska krigsherrarnas starka lokala självstyre har medfört att en decent-
raliserad ledning är det enda som visat sig fungera. Så fort någon har försökt 
ändra på detta feodala förhållande så har regionerna vänt sig mot centralreger-
ingen. Detta bidrog till att Norra Alliansen kunde vinna stöd eftersom de kunde 
enas mot ett gemensamt yttre, eller som i det här fallet, inre hot i form av tali-
banerna och med stödet från USA också byta lojalitet till den vinnande sidan. 
USA´s teknologiska övertag har haft en stor påverkan på händelseutvecklingen 
och den förklaras inte av teorin kring fjärde generationens krigföring.  

4.3 Fallstudie 2 ”IRAK 2003” 

4.3.1 Bakgrund  
Kriget i Irak 2003 är avslutat men fortsatt pågår arbetet med att återuppbygga 
staten Irak vilket visat sig vara långt mycket svårare än att besegra den irakiska 
krigsmakten. För att kunna analysera utvecklingen i Irak görs en tillbakablick i 
historien till när staten Irak bildades. Denna fallstudie kommer därför att över-
gripande beskriva utvecklingen från tidigt 1900-tal för att därefter fokusera på 
händelseutvecklingen i Irak från mars till september 2003. Genom att översikt-
ligt beskriva stridigheterna men också återge ett antal specifika händelser möj-
liggörs en djupare analys av skeendet. 

                                                 
85 Heimerson, Staffan, Promenad i Absurdistan, utgiven av Wahlström & Widstrand 2002, 
tryckt av WS Bookwell, Finland 2002, ISBN 91-46-18299-3, s 34. 
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4.3.2 Historik 
Irak är, i förhållande till de europeiska staterna, en relativt ny statsbildning. 
Landområdet som utgör Irak (tidigare Mesopotamien) är en del av det tidigare 
Ottomanska riket där nuvarande Turkiet utgjorde basen. Ottomanska rikets inre 
sönderfall under senare delen av 1800-talet tillsammans med andra staters an-
språk på delar av dess territorium innebar att vid första världskrigets utbrott 
hade stora delar av riket gått förlorat (Balkan, Libyen m.fl.). Dåvarande Tysk-
land utgjorde det enda land som Turkiet hade goda förbindelser med och vid 
krigsutbrottet 1914 anslöt de sig till Tyskland och centralmakterna. Genom 
detta drogs Turkiet in i ett flerfrontskrig, i Dardanellerna mot västmakterna, i 
Kaukasus mot Ryssland och slutligen mot Storbritannien i Egypten och Meso-
potamien.86  

Under tiden från 1916 och fram till 1918 försökte britterna att via Egyp-
ten och Sinai anfalla upp genom Palestina för att slutligen ta Damaskus i okto-
ber 1918. I och med detta gav Turkiet upp och i fredskongressen i Versailles 
1919 skapades ett antal nya stater i mellanöstern däribland Syrien, Libanon, 
Palestina under brittisk överhöghet och sedermera även Jordanien. Till saken 
hör att Kuwait vid krigsutbrottet 1914 utropades som självständig stat under 
brittiskt beskydd och att indiska förband landsteg och tog området kring Faw-
halvön och Basra. I de sistnämnda områdena utlovades ingen självständighet 
vilket innebar att befolkningen reste sig mot den brittiska överhögheten.87  

Under 1915 angreps således brittiska enheter i Basra av turkiska förband 
förstärkta med irreguljära arabiska och kurdiska krigare. Britterna försökte ta 
Bagdad men tvingades retirera efter det att stamkrigare anfallit deras bakre 
delar. I början av 1917 nästan fyrdubblade britterna sina styrkor till 147000 
man och kunde därefter ta Bagdad men fortsatt utgjorde stamkrigarna ett hot 
mot de brittiska förbanden. Även tyskarna avdelade ansenliga styrkor till Tur-
kiet och kriget mot britterna i Mesopotamien. Trots detta stod britterna som 
segrare i kampen vilket i sin tur ledde till att staten Irak bildas 1921 på rester av 
de turkiska provinserna i området.88  

De före detta turkiska provinserna utgjordes av Bagdad, Basra, Mosul, 
Kirkuk och Sulaimanijja. Bagdad hade under tider haft överhöghet över de 
andra provinserna. I norra delen av det som kom att bli Irak med provinserna 
Bagdad och Kirkuk dominerade kurder med inslag av turkisktalande befolk-
ning. I de södra delarna dominerade araber. Även religionen delade området 
med sunnimuslimer i norr och en majoritet av shiamuslimer i söder med de 
heliga städerna Karbala och Najaf.89  

Efter första världskriget bibehöll britterna ett starkt inflytande över den 
nya staten Irak som erkändes av Nationernas Förbund år 1932 och under andra 
världskriget angrep britterna Irak för att tvinga dem att bryta med axelmakter-
na. Efter kriget skapades en allianspakt mellan Irak och Storbritannien vilket 
ledde till oroligheter mellan 1947 och 1952. År 1958 störtades slutligen kunga-

                                                 
86 Ericson, Lars, ”Sverige, Västerlandet och kriget som födde Irak”, i Irakkriget – Perspektiv 
på Politik och Krigföring, redaktörer: Bengt Anderberg, Anders Cedergren, Stefan Ring, Jan 
Ångström, utgiven av Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm 2004, 
tryckt av Elanders Gotab AB,Vällingby 2004, ISBN: 91-89683-64-1, s 100-101. Noten avser 
hela stycket. Hädanefter ”Ericson, Irakkriget”.  
87 Ericson, Irakkriget, s 106-107. Noten avser hela stycket. 
88 Ericson, Irakkriget, s 110-111. Noten avser hela stycket. 
89 Ericson, Irakkriget, s 105. Noten avser hela stycket. 
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dömet Irak i en kupp av officerare ur det arabsocialistiska Baathpartiet som 
därefter stegvis införde en ny regim där Saddam Hussein sedermera tog över 
som diktator år 1979.90  

1980 anföll Irak grannlandet Iran efter en gränsdispyt och det kriget på-
gick i åtta år innan det avslutades 1988. Under detta krig använde Saddam 
Hussein kemiska vapen mot en kurdisk by, Halabja, där tusentals människor 
dog. I augusti 1990 anföll Irak Kuwait trots varningar från världssamfundet och 
främst USA vilket blev upptakten till det första Gulfkriget som inleddes i janu-
ari 1991. Detta krig pågick fram till mars månad då eldupphörsavtal underteck-
nades. I samband med detta genomförde irakiska förband operationer i södra 
Irak för att slå ner uppror bland den shiamuslimska befolkningen samt i norr 
mot den kurdiska befolkningen. Koalitionen gjorde inget för att förhindra detta 
men det fördömdes i FN-resolution 688. Under tiden från Gulfkrigets slut till 
kriget 2003 blev Irak underkastade ett flertal restriktioner bl.a. flygförbudszo-
ner, innehav av massförstörelsevapen och vidare att tillåta observationer och 
inspektioner m.m. som beslutats av FN. Irak obstruerade och många incidenter 
framtvingades för att upprätthålla FN resolutionerna där bl.a kryssningsmissiler 
användes för att hindra irakiska truppförflyttningar, flyg och luftvärn.91 

4.3.3 Aktörer  
De aktörer jag avser behandla i denna fallstudie är Irak och koalitionen bestå-
ende av främst USA och Storbritannien. I del två utgörs koalitionen av flera 
länder i multinationella konstellationer inom ramen för den stabilitetsoperation 
som pågick under den tid fallstudien avser. 
 
År av övervakning av flygförbudszoner, FN´s upprepade inspektioner och far-
hågan om att Saddam Hussein skulle ha tillgång till massförstörelsevapen och 
en vilja att stödja terroristorganisationer innebar att allt ställdes på sin spets. 
Efter att Saddam vägrat att följa det ultimatum som ställts av USA´s president 
utlöstes den plan som innebar början på irakkriget den 20 mars 2003. Uppgif-
ten var att avsätta Saddam Hussein och den irakiska ledningen. Tre imperativ 
gav riktlinjerna för den plan som utarbetades. Det första var att finna och neut-
ralisera Iraks massförstörelsevapen, det andra var att säkra oljekällorna för att 
undvika att Saddam Hussein skulle sätta dem i brand eller dumpa råolja ut i 
persiska gulfen med ekologisk katastrof som följd. Det tredje imperativet var 
att isolera ledarskapet och förstöra de militära styrkorna lojala till Baath-partiet 
och samtidigt undvika skador på tredje person eller egendom.92 För att klara 
detta hade koalitionen två allsidigt sammansatta kårer (V Corps och 1st Marine 
Expeditionary Unit), förstärkta med en brittisk division (1st Armoured), en 
luftburen division med attackhelikoptrar (101st), en luftburen brigad (ur 82nd) 
samt flyg och marinstridskrafter för att möjliggöra totalt luftherravälde över 

                                                 
90 Ericson, Irakkriget, s 112-113. Noten avser hela stycket. 
91 Forsell, Stefan, ”Gulfkrigen – En kronologi”, i Irakkriget – Perspektiv på Politik och Krigfö-
ring, redaktörer: Bengt Anderberg, Anders Cedergren, Stefan Ring, Jan Ångström, utgiven av 
Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm 2004, tryckt av Elanders Go-
tab AB,Vällingby 2004, ISBN: 91-89683-64-1, s 355-365. Hädanefter ”Forsell, Kronologi”. 
92 Williamson, Murray, Scales, Robert H., Jr, The Iraq war : a military history, utgiven av The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2003, ISBN: 0-674-01280-1, s 89-90. Hädanefter 
“The Iraq War”. Noten avser hela stycket. 
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Irak.93 När detta var uppnått skulle en återuppbyggnad av Irak påbörjas som i 
hög grad liknade de processer som genomförts i Kosovo och i Afghanistan. 

Irak däremot hade under åren sedan Gulfkriget 1991 inte utvecklat sin 
förmåga utan snarare reducerat sin militära kapacitet högst avsevärt. Vid krigs-
utbrottet disponerade Irak ca 50 000-60 000 soldater indelade i sex divisioner 
vilka i sin tur sorterade under två kårstaber. I norra Irak fanns tre divisioner, 
varav en var mekaniserad, under en kårledning. I centrala och södra Irak fanns 
ytterligare tre divisioner där Medina pansardivision var grupperad i anslutning 
till Bagdad. Utöver dessa förband fanns två divisioner ur det Republikanska 
gardet i södra Irak. I Bagdad var en division ur det republikanska gardet grup-
perad under befäl av Qusay Hussein med huvuduppgift att skydda Baath-partiet 
och Saddam Hussein från bl.a. kuppförsök. 

 

Kartbild 2: Utvisande irakiska förbands utgångsgruppering. 94 

Utöver dessa enheter hade Irak rekryterat irreguljära enheter bland Baath-
partiets medlemmar men också frivilliga från andra delar av världen (främst 
muslimska länder) för att deltaga i försvaret av Irak. Dessa organiserades under 
Saddams äldsta son, Uday, och kallades för Fedayeen. Det irakiska flygvapnet 
var starkt reducerat och blev helt neutraliserat redan det första krigsdygnet. 
Iraks styrkor var dåligt utbildade och förberedda för krig. Stor del av förbanden 
hade under många år använts för att skydda den sittande regimen från inre oro-
ligheter och sönderfall i Irak samt i huvudsak löst polisiära uppgifter istället för 
att förbereda sig för samordnad strid.95  

Det finns mycket som talar för att Saddam inte riktigt trodde att han skul-
le angripas mot bakgrund av hur Irak hanterats av världssamfundet efter 1991. 
När koalitionen sedan började uppladdningen för krig så valde Saddam att 
gruppera sina förband över ytan, dels för att kunna använda sig av en indirekt 
strategi, dels för att kunna kontrollera främst de shia muslimska områdena i 
sydost. Planen verkar ha varit inriktad på att tillfoga koalitionen stora förluster 
under framryckningen och därigenom vinna tid för att få ett så långdraget krig 
som möjligt. Genom detta skulle USA tvingas avbryta kriget precis som i Viet-
                                                 
93The Iraq War, s 62-69. 
94 The Iraq War, bild 1 av 15 mellan s 88-89, bilden är bearbetad av författaren. 
95 The Iraq War, s 82-85. Noten avser hela stycket. 
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nam och Somalia. Under konflikten försökte Irak att i media, via sin informa-
tionsminister, skapa en opinion och ett tryck på övriga arabvärlden och FN mot 
kriget och samtidigt framstå som ett offer.96 

4.3.4 Händelseförlopp 
Händelseförloppet kommer att beskrivas kronologiskt i två från varandra sepa-
rerade perioder där den första utgör tiden från den 19 mars till den första maj 
och den andra utgör tiden från första juni till den tolfte november. Motivet till 
detta är att se konflikten från det att krig inleds och kriget formellt avslutas och 
övergången till nationsbyggande och post-konflikthantering påbörjas.  
 
Period ett 
Den 20 mars 2003 inledde Koalitionen med i huvudsak USA och Storbritanni-
en angreppet på Irak med kryssningsmissiler och flygföretag mot Iraks led-
ningsfunktioner. Senare samma dag genomförde brittiska och amerikanska 
specialförband en deloperation för att ta Al Faw-halvön och oljefälten vid Ru-
maylah. Samtidigt påbörjades markoffensiven ifrån Kuwait med femte armékå-
ren (V Corps) väster om floddeltat Eufrat och Tigris och första expeditionskå-
ren ur amerikanska Marinkåren (1.MEU) längs med floderna Eufrat och Ti-
gris.97  

 

Kartbild 3: Utvisande koalitionens framryckning mot Bagdad 20 mars till 12 april. 98 

                                                 
96 Konnander, Fredrik, Hägg, Magnus, ”Psykologisk maktkamp med e-post och lögner”, 
FRAMSYN 3-2003, utgiven av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i redaktionellt samarbete 
med Försvarshögskolan, FHS, ISSN 1650-2671, s 40. 
97 The Iraq War, s 60. 
98 The Iraq War, bild 15 av 15 mellan s 88-89 samt bild 1 av 16 mellan s 216-217. Bilderna 
kopierade till powerpoint och därefter inkopierade av författaren.  
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Den 21 mars påbörjades den så kallade ”Shock and Awe” luftkampanjen med 
precisionsbombning av bl.a. Baath-partiets byggnader för att lamslå den irakis-
ka ledningsfunktionen vilket sedan fortsatte under tre dygn. Därefter inriktades 
luftkampanjen till att stödja markoffensiven vilket blev särskilt viktigt under 
den sandstorm (Shamal) som tvingade markoffensiven till halt under ett par 
dygn. Detsamma gällde när koalitionens styrkor närmade sig Bagdad och det 
republikanska gardet.99  

För att återvända till markoffensiven så var målet för denna att ta Bagdad 
med de två kårerna och med den brittiska divisionen säkra sydöstra Irak och de 
viktiga hamnarna. Specialförband användes för kontrollera ökenområdena i 
södra och sydvästra Irak samt med stöd av kurdiska förband öppna en andra 
front i norra Irak för att därigenom pressa Saddam Hussein till att avdela för-
band för skydd. De amerikanska förbanden avancerade mycket snabbt och var 
redan den 22 mars framme vid An Najaf ca 16 mil från Bagdad samt vid An 
Nasiriayah och säkrade där förbindelserna över floden Eufrat. Vid dessa städer 
utbröt häftiga strider med irakiska reguljära och irreguljära enheter. Samtidigt 
fortsatte framryckningen på flera täter mot Karabalapasset sydväst Bagdad och 
i området mellan Eufrat och Tigris. Framryckningen genomfördes i högt tempo 
vilket möjliggjordes genom stridsgruppsindelning i s.k. ”Combat Teams” av 
brigad eller regementes storlek med egna resurser för indirekt eld och flygun-
derstöd (”Close Air Support”, ”Inderdiction” och med kryssningsmissiler). 
Även luftburna enheter med attackhelikoptrar användes för att kunna ta mål på 
djupet för att säkerställa fortsatt framryckning mot Bagdad. Mellan den 24 och 
28 mars rasade sandstormar i Irak vilket försvårade framryckning och strid. 
Under denna tid försökte irakiska förband och irreguljära enheter att gå till an-
fall vilket ledde till kraftiga sammanstötningar där de irakiska enheterna blev 
bekämpade innan de kunde tillfoga koalitionen någon allvarligare effekt. I 
samband med sandstormen genomfördes en operativ paus under fyra dagar för 
att möjliggöra förstärkning av förband, uppladdning för fortsatt strid samt att 
säkra de långa underhållsvägar som uppstått. Under den operativa pausen fort-
satte luftkampanjen eftersom denna var en förutsättning för att bibehålla initia-
tivet och samtidigt trycket på Saddam Husseins styrkor.100  

Den andra april sattes anfallet igång igen på full bredd och de två kårerna 
slog två av Iraks starkaste divisioner och bröt igenom de irakiska linjerna vid 
Karbala. Under den fjärde april tog 3.divisionen flygplatsen Saddam Interna-
tional i Bagdad och slutligen togs Bagdad under sjunde till nionde april då 
motståndet var brutet. I Bagdad skedde upprepade attacker från irakiska regul-
jära och irreguljära enheter men till slut upphörde även detta.101  

I norra Irak togs Mosul och Kirkuk av amerikanska specialförband till-
sammans med kurdiska enheter så kallade ”Peshmergas”. Genom att ta en flyg-
plats i norra Irak, som därefter användes för att via luftbro förstärka den norra 
fronten med resurser, innebar att ett starkt hot kunde riktas mot Bagdad från 
norr och därmed binda upp irakiska förband102. Samma enheter användes för 
att försöka nedkämpa den terroriststämplade organisationen Ansar-al Islam103 

                                                 
99 The Iraq War, s 167-172. 
100 The Iraq War, s  97-111, 170-173. Noten avser hela stycket. 
101 The Iraq War, s 223-232. Noten avser hela stycket. 
102 Kommentar: Turkiet tillät inte amerikanska förband att använda Turkiskt territorium vilket 
tvingade USA att upprätta en luftbro och en underhållsbas för de amerikanska förbanden i 
norra Irak. 
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lam103 som fanns i de otillgängliga bergsområdena vid gränsen mot Iran. Den 
27-28 mars genomfördes ett anfall med understöd av kryssningsmissiler och 
flyg mot ett antal grupperingsplatser där dessa terroristenheter var grupperade 
vilket därefter följdes upp med specialförband och peshmergas. Förödelsen var 
total men del av Ansar-al Islam bedömdes ha flytt över gränsen till Iran.104 Den 
första maj 2003 tillkännagav USA´s president, George W. Bush, att kriget hade 
vunnits.105 För att ytterligare förstärka fallstudien kommer nu ett antal händel-
ser under markoffensiven redovisas som beskriver hur striderna förlöpte och 
där det framgår på vilket sätt Irak genomförde sitt försvar.  
 
An Nasiriyah106 
I staden An Nasiriyah bjöd irakierna på starkt motstånd under cirka en veckas 
strider (23 – 30 mars). Staden var viktig ur förbindelsehänseende och en del av 
marinkåren fick till uppgift att ta två broar inne i staden. I anslutning till dessa 
hade en blandning av irakiska reguljära förband, Fedayeen och medlemmar ur 
Baath-partiet grupperat för försvar samtidigt som mindre styrkor fanns gruppe-
rade längs framryckningsvägarna till broarna. Genom upprepade eldöverfall 
med eldhandvapen, pansarvärnsvapen och granatkastare på korta stridsavstånd 
i bebyggt område tvingade irakierna marinkårssoldaterna att rensa området 
byggnad för byggnad. Broarna kunde tas och hållas efter ett dygn men då sta-
den inte var säkrad kunde den inte utnyttjas fullt ut. I detta läge var en av ma-
rinkårens regementsstridsgrupper försenade ett dygn under sin framryckning 
mot Al Kut. Dagen därpå kunde dock stridsgruppens täter ta sig igenom staden 
trots upprepade eldöverfall men problemet att säkra underhållsvägarna genom 
An Nasiriyah kvarstod. Först när marinkåren spärrade alla tillfartsvägar för att 
omöjliggöra förstärkning eller omgruppering av irakiska enheter och infiltrera-
de med egna prickskyttepatruller samt stöd från specialförband och flygstrids-
krafter kunde Fedayeen och Baath-partiets medlemmar nedkämpas. Efter detta 
kunde underhållstransporter passera utan risk för att bli överfallna.  
 
As Samawah107 
I staden As Samawah användes en liknande teknik som vid An Nasiriyah men 
här använde Fedayeen sig av samma teknik och taktik som Somalierna använ-
de i Mogadishu. Små pick-up bilar med monterade kulsprutor och pansar-
värnsvapen på flaket användes för att snabbt kunna utföra ett anfall och däref-
ter dra sig ur. Fedayeen hade spritt ut sig i städer längs de tänkbara framryck-
ningsstråken för koalitionens förband. Genom att sätta upp hinder längs vägar-
na eller minor kunde koalitionens styrkor bli gripbara för eldöverfall. Irakiska 
reguljära enheter uppges ha lämnat sin uniform för att kunna smälta in bland 
befolkningen vilket tydligt var fallet just i As Samawah. Att de dessutom an-
vände sig av mänskliga sköldar, främst barn och kvinnor, och dessutom utnytt-
                                                 
103 Ansar-al Islam har sitt ursprung i bergsområdena i Kurdistan. De utgör en gren av en isla-
mistisk rörelse som har en lång tradition i kurdisk politik vilken dominerar i staden Halabja på 
gränsen till Iran. För kurderna utgör denna grupp ett hot och det har antytts samröre med Al-
Qaeda och med Saddam Hussein inte minst från amerikanskt håll. Källa: International Crisis 
Group, Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse that Roared, publicerad 2003-02-07, 
<http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1823&l=1>. Hämtat 2004-03-17. 
104 The Iraq War, s 185-195. 
105 Forsell, Kronologi, s 383. 
106 The Iraq War, s 119-126. Noten avser hela stycket. 
107 The Iraq War, s 101-104. Noten avser hela stycket. 
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jade skolor och moskéer för upplag och till och med stridsställningar underlät-
tade inte urskiljandet av vem som var kombattant eller ej. 
 
Al Hillah108 
I Al Hillah fanns en förstärkt bataljon ur Hammurabidivisionen, Republikanska 
gardet, grupperad för försvar. När de amerikanska styrkorna, efter förbekämp-
ning med artilleri och flyg, närmade sig staden möttes de av kraftig eld från 
stridsfordon och artilleri. De irakiska förbanden stred från förberedda strids-
ställningar som trots en veckas förbekämpning fortfarande erbjöd ett visst 
skydd. Vidare undvek irakierna att uppträda i större formationer mot bakgrund 
av det hot som fanns från koalitionens flygstridskrafter. 
 
Period två 109 
Period två ska beskriva situationen i Irak efter det att koalitionen besegrat Sad-
dam Hussein och dennes regim med fokus på det som inträffar under sensom-
mar och höst 2003. Jag kommer inte att ge en fullständig bild över händelseut-
vecklingen utan endast beskriva hur konfliktens karaktär utvecklades.  

 

 

Kartbild 4: Utvisande koalitionens indelning och gruppering den 5 november 2003.110 

När koalitionen väl hade segrat över de irakiska förbanden delades området in i 
flera provinser där Storbritannien med stöd av andra länder ansvarade för det 
sydöstra området kring Basra (Multinational division South East), Polen med 
stöd av andra länder fick ansvaret för området väster om britterna till i höjd 
med Karbala och strax söder Bagdad (Multinational Division Center). Övriga 
delar av Irak ansvarade USA för med en pansardivision i Bagdad och dess 
närmaste omgivning, en mekaniserad infanteridivision i den så kallade ”Sunni-
triangeln” (området Bagdad – Tikrit – Mansur), en luftburen division i norra 

                                                 
108 The Iraq War, s 200-202. Noten avser hela stycket. 
109 Lanier, Stephen, Low Intensity Conflict and Nation-Building in Iraq: A Chronology, publi-
cerad av Center for Strategic and International Studies. 
<http://www.csis.org/features/iraq_lowintesity.pdf>. Hämtat 2004-03-17. Hädanefter “Lanier, 
Chronology”.  Kommentar: Noten avser händelseutveckling under hela period två om inte 
annat anges. 
110 <http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2003/11/031106-d-6570c-002.jpg>. 
Hämtat 2004-05-04. Kommentar: Bilden ursprungligen från USCENTCOM. 
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Irak längs gränsen mot Syrien – Turkiet – Iran  samt en luftburen divison i 
ökenområdet i sydvästra Irak längs gränsen mot Syrien – Jordanien – Saudi 
Arabien. På den irakiska sidan var de reguljära förbanden upplösta eller slagna 
och en ny hotbild började visa sig. Det var främst de Saddam eller Baath-
partitrogna som fortsatt utgjorde ett hot mot Koalitionens styrkor och säkerhe-
ten i Irak. Efterhand som nationsbyggandet kom igång under juni-juli förbätt-
rades säkerhetsläget i Irak. Dock förekom det ett relativt stort antal attacker 
mot koalitionens soldater och anläggningar men även mellan olika gruppering-
ar i Irak.  

Under juni 2003 skedde ett antal attentat mot koalitionens styrkor främst 
i området kring staden Falluja, väster om Bagdad, i en av de amerikanska sek-
torerna. Amerikanska styrkor genomförde ett antal operationer för att söka ef-
ter motståndsmän och gerillaenheter främst i sunnitriangeln men även i bergs-
områdena i norra och nordvästra Irak. Även i Bagdad skedde dessa operationer. 
Under juli 2003 genomfördes ett antal attentat mot moskeér, blivande irakiska 
polisrekryter dödades och överfall med raketvapen eller indirekt eld mot ame-
rikanska soldater genomförs i Mosul området. I Mosul dödades två av Saddams 
söner, Uday och Qusay, efter en hård eldstrid med amerikanska special- och 
arméförband.111  

I augusti skedde en förändring av konfliktmönstret när bilbomber använ-
des för attentat mot Jordaniens ambassad i Bagdad där minst 14 irakier dödades 
och många fler skadades. I den brittiska sektorn skedde ett flertal attacker och 
upplopp i Basra där flera brittiska soldater dödades. Oljeledningen från norra 
Irak till Turkiet saboterades i mitten av augusti samt kanske det första riktigt 
allvarliga attentatet efter krigsslutet när en lastbil lastad med sprängmedel ex-
ploderade utanför FN´s högkvarter i Bagdad. FN´s sändebud till Irak dödades 
tillsammans med 24 andra och ett hundratal andra skadades i attacken. Ytterli-
gare ett bombattentat utfördes i slutet av augusti mot moskén i Najaf där ett 
hundratal människor dödades och en av Iraks viktigaste shia-muslimska ledare 
dödades. Denne hade återvänt till Irak från exil i Iran under många år. Under 
september och oktober skedde ett flertal självmordsattentat mot amerikanska 
styrkors anläggningar med många skadade och döda som resultat. Det var 
främst i området kring Bagdad, Karbala och Kirkuk i norra Irak som attentaten 
skedde. Förutom detta dödades en medlem av det irakiska rådet, en bilbomb 
dödade och skadade ett 40-tal människor i anslutning till Bagdad hotel samt 
ytterligare en genomfördes i anslutning till den turkiska ambassaden i Bagdad.  

Den allvarligaste attacken sedan krigsslutet genomfördes den 27 oktober 
då fyra koordinerade attacker riktades mot röda halvmånens högkvarter i Bag-
dad samt tre polisstationer. 43 människor dödades och över 200 skadades i 
attackerna. Slutligen, i november, fortsatte attackerna där bl.a. en amerikansk 
helikopter sköts ned och i kraschen dödades 16 soldater och ytterligare 21 ska-
dades. Vidare exploderade en bilbomb utanför en italiensk militärpolisstation 
och 18 italienska officerare dödades tillsammans med minst åtta irakier. Under 
perioden augusti till november genomförde koalitionen en mängd sökoperatio-
ner för att gripa Baath-medlemmar eller andra till Saddam lojala grupperingar 
samt medlemmar i kriminella grupper inom respektive sektor. 

                                                 
111 The Iraq War, s 234-235. 
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I en rapport112 avseende den militära situationen i Irak som presenterades i no-
vember 2003 framgår det från de amerikanska divisionerna att det är främst i 
Bagdad, Fallujah och sunnitriangeln som de forna lojala elementen (Former 
Regime Loyalists, FRL) till Saddams regim och Baath-partiet har sitt starkaste 
fäste och där någon form av organiserat motstånd kan identifieras. En bland-
ning av frisläppta fängslade kriminella, de som stödde och stödjer Saddam och 
Baath-partiet, en stor grupp sunnimuslimer som kände sina intressen hotade, 
före detta militärer och poliser samt i viss mån nationalister som var emot oc-
kupationen och frivilliga från andra muslimska länder utgör tillsammans grun-
den för FRL. Dessa bedöms vara organiserade i celler på olika nivåer där en 
kärna av FRL styr och försörjer andra aktörer som utför någon form av beställ-
ningsjobb i form av attentat, mineringar e.t.c. mot koalitionen eller andra grup-
per inom Irak.113 Detta stärks även av andra källor som hävdar att det finns 
bevis för att den före detta irakiska underrättelsetjänsten, Mukhabarat, redan 
före krigsutbrottet skulle ha organiserat en motståndsrörelse om kriget skulle 
medföra att regimen föll.114 

4.3.5 Resultat av fallstudie 2 
Vilka generella särdrag avseende krigets karaktär kan urskiljas i konflikten? 
I det första skedet av kriget i Irak är det tydligt att USA och koalitionen använ-
de sig av manöverkrigföring där ett högt tempo eftersträvades och förbanden 
tilläts framrycka på djupet där framgång nåddes. Koalitionens styrkor band 
motståndaren vid stridskontakt men fortsatte framåt med huvuddelen för att 
hålla rörelsen igång och lät efterföljande förband ta hand om dessa. Operatio-
nerna genomfördes parallellt och det höga tempot med decentraliserad ledning 
möjliggjorde att koalitionen kom innanför irakiernas beslutscykel för att sedan 
aldrig släppa detta. 

För Irak var inriktningen diametralt motsatt d.v.s. utnötningskrigföring 
och indirekt strategi. Koalitionen skulle fördröjas och tillfogas sådana förluster 
att han skulle tvingas avbryta invasionen. Irakierna var grupperade längs de 
tänkta framryckningsstråken främst i förträngningar där förbindelser var vä-
sentliga för koalitionen att behärska. Dessa sammanföll oftast med bebyggelse 
och Iraks större städer vilket irakierna tänkte utnyttja. Förmågan till rörlig strid 
var begränsad och till viss del ett resultat av erfarenheterna från Gulfkriget 
1991. Genom att sprida sina förband och genomföra döljande åtgärder i bebyg-
gelse strävade Irak efter att undvika att den teknologiskt överlägsne kunde be-
kämpa enheterna utan att riskera stora civila förluster.  

I det andra skedet övergick operationen från att vara en krigsoperation till 
att bli en stabilitetsoperation. Som ockupanter tvingades koalitionen att ta an-
svar för säkerheten då polisväsendet helt upphört att fungera och all form av 
irakisk ledning kollapsat. Koalitionen måste även stödja återuppbyggnaden av 
det irakiska samhället. Denna övergång skedde gradvis beroende på var i Irak 
förbanden var grupperade. Främst i sunnitriangeln var det som våldsammast. 

                                                 
112 Cordesman, Anthony H., Iraq and Asymmetric Warfare: The US vs. FRL/Islamist Duel, 
utgiven 6 december 2003, av Center for Strategic and International Studies, 1800 K Street 
N.W. Washington, DC 20006, <http://www.csis.org/features/031204_assymetric.pdf>. Hämtat 
2004-03-18. Hädanefter “Cordesman, FRL duell”. 
113 Cordesman, FRL duell, s 8. 
114 Global Security, Iraqi Insurgency Groups, publicerad 2003-12-05, 
<http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_insurgency.htm>. Hämtat 2004-03-18. 
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För irakierna fanns det ingen central administration eller parti som styrde hur 
deras verklighet skulle se ut och i det anarkiska tillstånd som uppträdde efter 
krigsslutet sökte människorna tillhörighet utifrån religiösa, ideologiska eller 
andra grupperingar. Detta förstärkte problemen för koalitionen då minst 50 års 
totalitärt styre nu helt plötsligt upphörde och de olika grupperingarna försökte 
påverka sin egen situation till det bästa. Samtidigt hade den tidigare dominera-
de sunnimuslimska gruppen och Baath-partiets anhängare all anledning att 
fortsatt bekämpa koalitionens styrkor för sin egen överlevnad. 
 
Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA (koalitionen) i operationen? 
Vilka faktorer försvårade operationerna för USA (koalitionen) i konflikten? 
I det första skedet var USA´s och koalitionens militära styrkor totalt teknolo-
giskt överlägsna de irakiska stridskrafterna. Även idémässigt (doktrinärt) visa-
de koalitionen att manöverkrigföringen med tempo, stridsgruppsindelning och 
gemensamma operationer samt nätverksbaserad ledning är vida överlägsen en 
motståndare som Irak. Koalitionen hade totalt luftherravälde (oinskränkt) från 
den 20 mars till första maj vilket i högsta grad var en förutsättning för det 
snabba genomförandet. Rymdbaserade system och flygande övervakningssy-
tem som ISTAR möjliggjorde en gemensam lägesbild och mycket snabba be-
kämpningscykler så kallade ”sensor to shooter” vilket visade sig vara ovärder-
ligt under den sandstorm som rasade i inledningen av operationen. Det som till 
del försvårade för koalitionen var just de långa underhållslinjerna som uppstod 
efter den snabba framryckningen samt risken för vådabeskjutning av egna styr-
kor. 

I det andra skedet var det främst avsaknaden av någon möjlighet att byg-
ga vidare på gamla samhällsstrukturer som utgjorde en försvårande faktor ef-
tersom dessa tidigare var besatta av personer lojala till Saddam och Baath-
partiet. Genom att koalitionen upplöste armén och poliskåren kunde inte ord-
ningen säkerställas vilket innebar att bl.a. plundring genomfördes i stor omfatt-
ning. Under senare delen av sommaren började motståndet mot koalitionen att 
växa sig starkare från vissa grupperingar och deras metoder blev allt mer raffi-
nerade. Svårigheten att identifiera, lokalisera och neutralisera dessa gruppe-
ringar är kanske den allvarligaste försvårande faktorn för att skapa grogrunden 
för det nya Irak. Koalitionen var också tvungen att övergå till att uppträda som 
en ockupationsmakt och härvid ansvara för säkerheten så att nationsbyggandet 
med utbildning av poliser och en ny försvarsmakt kunde påbörjas parallellt 
med utnyttjandet av andra säkerhetspolitiska maktmedel (politiska och ekono-
miska). För att lösa detta var koalitionen tvungen dela in Irak i sektorer vilket 
försvårade kraftsamling av resurser. 
 
Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA´s (koalitionens) motståndare? 
Vilka faktorer försvårade operationerna för USA´s (koalitionens) motståndare 
i konflikten? 
I det första skedet finns det få tillfällen där irakiska förband eller enheter nått 
stor framgång. Det som dock ställde till med relativt stora problem för koali-
tionen var just blandningen av reguljära och irreguljära enheter inne i bebyg-
gelse med civilbefolkningen kvar. På den taktiska/stridstekniska nivån i de 
enskilda striderna var irakierna förvånansvärt framgångsrika men då bristen på 
samordning över ytan saknades gav inte detta några större effekter på koalitio-
nen.  
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I det andra skedet är det med tillgänglig information svårt att påvisa att Irak 
som stat skulle bedriva ett organiserat motstånd mot koalitionen. Det är här den 
historiska kopplingen blir väldigt tydlig med olika grupperingarna i Irak bestå-
ende av kurdiska områden, shiamuslimska områden med kopplingar till Iran, 
sunnimuslimska områden med kopplingar till Syrien och Baath-partiets ideolo-
gi. Inom respektive område försökte respektive aktör att tillförsäkra sig infly-
tande över Iraks framtida maktfördelning. Det som trots allt försvårade för ira-
kierna var som nämnts ovan dels den dåliga krigföringsförmågan och degene-
reringen av stridskrafterna men även behovet av att fortsatt försöka ha kontroll 
över de olika befolkningsgrupperna inom Irak för att undvika ett sönderfall. 
Detta ledde till kraftsplittring av resurser som inte blev bättre av det enorma 
teknologiska övertag koalitionens stridskrafter hade. 

4.3.6 Resultat av fallstudie 2 utifrån teorin kring 4 GW 
Vilka slutsatser av teorin kring fjärde generationens krigföring kan, respektive 
kan inte, beläggas i och med resultatet av fallstudierna? 
Resultatet av fallstudie 2, Irak, kan inte belägga teorin kring fjärde generatio-
nens krigföring i det första studerade skedet eftersom Irak var en nationalstat 
som var i krig med andra nationalstater även om dessa i sig utgjorde en koali-
tion av stater. Även i det andra skedet blir det problematiskt att hävda att hän-
delseutvecklingen under den andra studerade perioden kan belägga teorin kring 
fjärde generationens krigföring mot bakgrund av att staten Irak inte upphört 
utan att endast regimen avsatts. Landet styrdes av ockupationsmakten samtidigt 
som en ny övergångsregering/administration skapades för att på sikt återlämna 
Irak till irakierna.  

För att finna stöd för slutsatserna avseende teorin kring fjärde generatio-
nens krigföring måste avstamp tas i den taktiska nivån d.v.s. där enskilda enhe-
ter genomför någon form av verksamhet. Det kan hävdas att Fedayeen som 
organisation till del har inrymt icke-statliga aktörer i form av frivilliga från 
andra muslimska länder vilket skulle kunna stödja den första slutsatsen (Ak-
tör). När det gäller den andra slutsatsen (Mål och medel) så kan det inte beläg-
gas att dessa aktörer skulle ha som mål att påverka motståndarens vilja eller 
bas för agerande. Att staten Irak hade det som strategi kan får anses som troligt 
men att det skulle finnas en överordnad icke-statlig aktör som med politiska, 
ekonomiska och militära maktmedel som aktivt tagit denna roll finns det inte 
stöd för i fallstudiens empiriska underlag. Den tredje slutsatsen avser metoder 
och det är kanske här som ett visst stöd kan finnas för en fjärde generationens 
krigföring främst genom Iraks utnyttjande av okonventionella metoder, viss 
mån av informationskrigföring och terrorism. Vad som är terrorism eller okon-
ventionella metoder är svårt att avgöra så länge aktörerna ej tillkännager vilket 
syfte de har. Mot bakgrund av den kunskap som finns om FRL och deras upp-
trädande och syfte i bl.a. Bagdad är det dock nära till hands att säga att just 
detta uppfyller kriteriet för 4 GW. Dock förutsätter den tredje slutsatsen att 
metoderna riktas mot motståndarens hemmafront eller mot politiska beslutsfat-
tare så kan det konstateras att det är endast under den första perioden som in-
formationskrigföringen varit skönjbar och övriga metoder har i hög grad liknat 
traditionella gerillakrigsmetoder. Den sistnämnda slutsatsen avser ledning av 
dessa enheter och det förefaller svårt att finna stöd för att de irakiska förbanden 
använt sig av uppdragstaktik med decentraliserad ledning av små enheter över 
stora ytor. En regim som byggt sin bas på makt och kontroll med stort fokus på 
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inrikessäkerhet tyder på en stark koppling till centraliserad ledning (Baath-
partiet) vilket även grupperingen av enheter och avsaknaden av ett flexibelt 
uppträdande tyder på. Dock kan FRL i Bagdad området använda sig av denna 
typ av ledningsfilosofi särskilt mot bakgrund av uppgifterna om en organiserad 
motståndsorganisation. 
 
Förekommer det andra faktorer utanför slutsatserna och karakteristika som 
kan anses ha påverkat utgången av krigen i de studerade fallen? 
USA och koalitionens högteknologiska och idémässiga övertag i form av bl.a. 
doktriner, sammanhållning och vilja innebär att krigföringsförmågan överhu-
vudtaget inte kan jämföras vilket denna analys försökt ta hänsyn till. Iraks bris-
tande krigföringsförmåga innebar att koalitionen mer eller mindre fullständigt 
kontrollerade samtliga arenor under den första perioden. Under den andra peri-
oden har detta fortsatt betydelse men här ändrar konflikten karaktär vilket in-
nebär att det initiativ som koalitionen hela tiden kunde hålla och konstant vara 
snabbare i beslutscykeln plötsligt försvinner. I det vakuum som uppstår så finns 
det tydliga paralleller till det forna Jugoslaviens sönderfall eller flera afrikanska 
stater där olika etniska och religiösa grupperingar m.fl. försöker vinna själv-
ständighet och politiskt inflytande efter år av förtryck. Irak som relativt ung 
nationalstat hade redan från början problem mellan de olika befolkningsgrup-
perna vilket blev en föjd av de brittiska landvinningarna efter första världskri-
get. Vad avser de metoder som Saddam utnyttjade, vilka till del kan stödja teo-
rin kring fjärde generationens krigföring, förefaller de vara väldigt lika det upp-
trädande som turkiska förband förstärkta med irreguljära arabiska eller kurdis-
ka krigare besegrade britterna med 1915. Många av dessa traditioner går tillba-
ka ända till den historiske Sultanen Saladin´s krigföring och slaget vid Hattin år 
1187, då Saladin slog korsfararna och därefter återtog Jerusalem, eller ännu 
tidigare.115 Att Saladin dessutom var av kurdisk börd även om han var sultan av 
Egypten och över ett rike som sträckte sig över nuvarande Irak innebär att det 
även finns en stark historisk koppling. 

5 Diskussion 
För att möjliggöra en prövning av den uppställda hypotesen kommer jag i detta 
kapitel att inledningsvis redovisa syntesen av de båda fallstudiernas resultat för 
att med det som grund relatera detta till teorin. Dessa slutsatser utgör det sam-
lade resultatet och är grunden för att pröva hypotesen. Därefter genomför jag 
en resultat- och metoddiskussion där teorin kring fjärde generationens krigfö-
ring diskuteras och huruvida syftet med uppsatsen är uppfyllt. 

5.1 Syntes av fallstudierna  
Utifrån frågeställningarna ett till tre kommer jag här att väga samman de båda 
fallstudiernas resultat till en helhet.  
 
Vilka generella särdrag avseende krigets karaktär kan urskiljas i konflikten? 
Fallstudierna är relativt lika avseende krigets karaktär. USA och koalitionerna 
har haft ett stort teknologiskt övertag i de båda studerade fallen medan deras 
motståndare har varit sämre utrustade och organiserade. Afghanistan skiljer sig 

                                                 
115 Nicolle, David, Hattin 1187, Saladins Greatest Victory, utgiven av Osprey publishing Ltd, 
London, 1993, ISBN-1-85532-284-6, s 25, 30-31,35-36. 
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markant från Irak genom att USA och koalitionen genomförde kriget mot tali-
banerna främst genom att stödja inhemska styrkor, Norra Alliansen, samtidigt 
som deras egen insats kunde begränsas till i huvudsak luftmakt och specialför-
band med invisningsförmåga för långräckviddiga bekämpningssystem. Denna 
konstellation var gällande under hela den studerade perioden. För talibanerna 
som tvingades till reträtt återstod egentligen bara ett alternativ som tjänat af-
ghanerna väl under flera hundra år nämligen gerillakrigföring. Även om utnöt-
ningskrigföring och linjär taktik användes påvisade USA och koalitionen un-
derstödda av afghanska förband ur Norra Alliansen en ansats till manöverkrig-
föring vid insatsen i Shah-I-Kot dalen vilket kan ses som ett undantag under 
den studerade perioden. I Irak använde USA och koalitionen manöverkrigfö-
ring i den först studerade perioden och kom innanför den irakiska ledningens 
beslutscykel genom ett kontinuerligt ledningsöverläge. Irak hade från början 
inriktat sig på en indirekt strategi och utnötningskrigföring längs tänkta fram-
ryckningsvägar och förträngningar för att därigenom tvinga USA att dra sig 
tillbaka. I den andra studerade perioden förstärktes detta genom att ockupa-
tionsmakten inte kunde garantera säkerheten samtidigt som de olika befolk-
ningsgrupperna försökte skapa en egen maktbas för framtiden.  

De båda fallstudierna påvisar således en tydlig likhet avseende hur USA 
och koalitionernas motståndare uppträdde. I båda fallen användes gerillakrigfö-
ring som metod inom ramen för en indirekt strategi där asymmetrin mellan 
antagonisterna utnyttjas. Båda fallstudierna påvisar också det historiska arvets 
betydelse avseende krigföringsprinciper som varit och är framgångsrika även 
om motståndaren är en militärmakt med hegemoni. I irakkriget fick dock ma-
növerkrigföring en ny innebörd genom de amerikanska förbandens uppträdan-
de och operationens genomförande inte minst avseende tempo och lednings-
förmåga. Detta förhållande var dock enbart väsentligt under den först studerade 
perioden d.v.s. de första 30 dagarna. Ett annat viktigt särdrag är hur motstån-
darna utnyttjade terrängen till sin fördel vilket i Afghanistan innebar oländig 
bergsterräng och hög höjd och i Irak bebyggelse och utspridning av styrkor i 
städer bland civilbefolkningen.  
 
Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA (koalitionen) i operationen? 
Vilka faktorer försvårade operationerna för USA (koalitionen) i konflikten? 
De viktigaste framgångskriterierna i de båda fallen är USA´s teknologiska 
övertag som möjliggör bekämpning med precisionsvapen på stora avstånd och 
ett högt tempo i striden. I Afghanistan ledde detta till att Norra Alliansen 
snabbt kunde nedkämpa talibanerna och tvinga dem till de otillgängliga pash-
tundominerade områdena vid gränsen till Pakistan. I Irak var det de amerikans-
ka förbanden som med detta stöd kunde framrycka långt in på djupet, bibehålla 
initiativet och tvinga fram en systemkollaps hos Baath-partiet och iraks centra-
la ledning under Saddam Hussein. 

De försvårande faktorerna utgjordes i Afghanistan främst av bristen på 
egen marktrupp för att kunna genomföra större markoperationer utan stöd av 
de afghanska före detta krigsherrarna samt de senares förmåga att skifta lojali-
tet. Detta visade sig vara ett problem som enbart kan härledas till Afghanistan. 
I Irak var initialt de långa underhållslinjerna ett problem då dessa var sårbara 
för bekämpning från de irakiska förbanden/enheterna. I den andra studerade 
perioden var det främst svårigheterna att få grepp om de olika aktörerna i Irak i 
form av före detta regimlojala, Fedayeen, Baath-partimedlemmar, kriminella, 
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samhällstrukturer inom de olika etniciteterna och även religiösa grupperingar 
m.m. som försvårade operationerna samtidigt som USA och koalitionen över-
gick till att utgöra en ockupationsmakt. Den gemensamma nämnaren är således 
att det teknologiska övertaget utgjorde ett starkt kriterium för framgång vilket 
inte minst påvisades i Irak men som när gerillakrigföringsmetoder användes 
inte fick samma betydelse vilket återgivits i beskrivningen av striderna vid t.ex. 
Tora-Bora och An-Nasiriyah. En annan likhet som påvisar hur operationerna 
försvårats i de båda konflikterna är svårigheten att få grepp om aktörer i områ-
den där dessa åtnjuter ett starkt stöd hos civilbefolkningen som i den pashtun-
dominerade provinsen i sydöstra Afghanistan och hos de olika etniska gruppe-
ringarna och trosriktningarna i Irak. 
 
Vilka framgångskriterier kan urskiljas för USA´s (koalitionens) motståndare? 
Vilka faktorer försvårade operationerna för USA´s (koalitionens) motståndare 
i konflikten? 
I Afghanistan var talibanernas och Al-Qaedas förmåga att utnyttja terrängen för 
förflyttning och strid en av de viktigaste framgångskriterierna. Att dessutom 
operera i ett område som dominerades av stöd för talibanregimen och en mer 
eller mindre transparent gräns mot Pakistan underlättade ytterligare. När dess-
utom traditionen bjuder att lojalitet finns endast mot det som för stunden är 
mest gynnsamt underlättade även det möjligheterna för stora delar av taliba-
nerna att undkomma vilket sannolikt även gällde för Al-Qaeda enheter. I Irak 
kan en liknande framgångsfaktor skönjas genom att reguljära och irreguljära 
enheter som Fedayeen blandade sig med civilbefolkningen i städerna för att 
kunna bjuda ett starkt motstånd med stöd av infrastruktur och mänskliga sköl-
dar. 

Det som trots allt försvårade striderna i Afghanistan var just svårigheten 
att uppträda i större enheter eftersom den amerikanska teknologiska överläg-
senheten innebar att de genast skulle bli utsatta för bekämpning vilket begrän-
sade handlingsfriheten hos de kvarvarande talibanerna och Al-Qaeda enheter-
na. Irak skiljer sig från Afghanistan genom att det som mest försvårade var 
bristen på möjligheterna att samordna motståndet över ytan för att optimera 
effekten. Detta innebar att de blev framgångsrika lokalt men misslyckades i 
Irak som helhet. En annan bidragande faktor kan även vara de interna motsätt-
ningarna mellan de olika etniciteterna och religiösa grupperingarna vilket inne-
bar att Saddam-lojala förband och enheter var avdelade för att kontrollera den 
egna befolkningen i de olika provinserna främst i de shiia- och kurddominerade 
områdena. 

5.2 Syntes av fallstudierna utifrån teorin kring 4 GW samt hypo-
tesprövning 

I denna punkt kommer syntesen av fråga ett till tre att knytas till teorin kring 
fjärde generationens krigföring och hypotesen prövas.  

5.2.1 Syntes av fallstudierna utifrån teorin kring 4 GW 
Vilka slutsatser av teorin kring fjärde generationens krigföring kan, respektive 
kan inte, beläggas i och med resultatet av fallstudierna? 
Den första slutsatsen (Aktör) behandlar synen på aktörerna som enligt teorin 
utgörs av icke-statliga, transnationella aktörer och globala nätverk. De båda 
fallstudierna har kunnat belägga att Al-Qaeda i Afghanistan är den enda aktör 
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som uppfyller kriteriet. Talibanerna och Norra Alliansen kan till del ses som 
icke-statliga aktörer men då de stridit för kontrollen över nationalstaten Afgha-
nistan och dessutom utgör en del av ursprungsbefolkningen även om de tillhör 
olika etniska grupperingar uppfyller de inte kriteriet fullt ut. Trots detta kan 
kopplingen till den organiserade brottsligheten och narkotikaproduktion i sig 
vara transnationell och därmed indirekt uppfylla kriteriet men slutsatsen förut-
sätter att det är kopplat till konflikten. I Irak är det först i den andra studerade 
perioden som det finns en antydan till icke-statliga aktörer och då i formen av 
frivilliga krigare från grannländer som verkat inom ramen för de grupperingar 
som varit lojala till Baath-regimen (FRL) och den löst sammansatta Fedayeen. 
Aktören USA är en nationalstat varför den första slutsatsen inte är tillämplig. 
Det är således endast en aktör i de båda studerade fallen som kan anses uppfyl-
la kriteriet och det är Al-Qaeda. I Irak kan dock FRL i den andra studerade 
perioden till del uppfylla aktörskriteriet. 

Den andra slutsatsen (Mål och medel) behandlar aktörernas mål att på-
verka motståndarens vilja eller bas för agerande samt de medel denne använder 
och förutsätter att nationalstatens monopol på våldsutövning inte längre är gil-
tigt. I Afghanistan är det endast Al-Qaeda som kan anses uppfylla detta kriteri-
um eftersom denna organisation är transnationell i sina förgreningar. Taliba-
nerna och Norra Alliansen hade förvisso stöd från grannländerna men de för-
sökte inte påverka opinion och vilja hos motståndarens hemmafront d.v.s. 
USA´s befolkning. Irak agerade på ett liknande sätt som USA men fortsatt 
inom ramen för nationalstatens mål. Den andra studerade perioden kan inte 
heller styrka att det fanns en icke-statlig aktör som försökte påverka USA. Där-
emot försökte USA i stor omfattning påverka aktörerna i Afghanistan, Irak och 
den internationella arenan men det har skett inom ramen för nationalstatens 
mål. Den andra slutsatsen kan således endast påvisas i ett av de studerade fallen 
och det är genom aktören Al-Qaeda. 

Den tredje slutsatsen (Metoder) avser de metoder som aktörerna använ-
der sig av vilka antas vara indirekta och utnyttja asymmetri till egen fördel som 
t.ex. terrorism, informationskrigföring och okonventionella metoder. Det ge-
mensamma är att de ska rikta sig i första hand mot motståndarens beslutsfatta-
re, kultur och ekonomi. De båda studerade fallen ger inte tillräckligt underlag 
för att fullt ut kunna bekräfta slutsatsen. Det är främst kopplingen att påverka 
motståndarens beslutsfattare och hemmafront som utgör problemet. Om jag 
istället applicerar slutsatsen kring metoder lokalt i konflikten blir det lättare. I 
Afghanistan finns det en stark koppling till okonventionella metoder och 
asymmetri från talibanerna och Al-Qaeda främst vid striderna i Shah-I-Kot 
dalen men även vid Tora-Bora. Även i irakfallet förefaller det vara på samma 
sätt. De före detta regimlojala (FRL) men även andra religiösa trosriktningar 
utnyttjade sig av okonventionella metoder och terrorism bl.a. med improvise-
rade sprängladdningar, utnyttjande av självmordsbombare m.m. vilket kan här-
ledas till den tredje slutsatsen. Huruvida detta styrker denna eller om det snara-
re kan liknas vid gerillakrigföring som traditionellt har varit starkt förknippad 
med de båda studerade ländernas historiska framgångskriterier t.ex. mot brit-
tiska förband är svårt att avgöra. Det kan dock konstateras att metoderna i sig 
kan härledas till konflikterna men att aktörerna kanske har ett långsiktigt per-
spektiv för att nå framgång genom utnötning varför de studerade perioderna 
kan vara för korta. 
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Den fjärde och sista slutsatsen (Ledning) beskriver hur små enheter, med icke-
linjärt uppträdande över stora ytor, uppdragstaktik och decentraliserad ledning 
utgör grunden för taktiken. Denna slutsats kan vid en ytlig granskning vara lätt 
att bekräfta men vid närmare granskning blir det avsevärt svårare. I både Af-
ghanistan och Irak finns ett historiskt arv där klaner, stammar och befolknings-
grupper påvisar en mycket stark sammanhållning. I Afghanistan är det tydligt 
att just detta har haft betydelse för en framgångsrik gerillakrigföring vid de 
tillfällen de varit ockuperade av någon annan men förödande när det kommer 
till central styrning av provinserna. I Irak kan det på samma sätt hävdas att de 
olika grupperingarna i Irak kan tänkas använda sig av detta men att det förefal-
ler osannolikt att den irakiska regimens ledningsfilosofi skulle ha tillåtit sådana 
former annat än i de republikanska gardena eller säkerhetsstyrkorna som var 
garanten för att upprätthålla regimen. 
 
Förekommer det andra faktorer utanför dessa slutsatser och karakteristika som 
kan anses ha påverkat utgången av krigen i de studerade fallen? 
Det finns en generell faktor som jag anser har påverkat utgången av krigen och 
det är den historiska kontexten. I Afghanistan utgörs den av det feodala förhål-
lande som finns med en starkt decentraliserad ledning och lokalt självstyre. 
Detta parat med erfarenheterna från år av inbördeskrig där lojaliteter utgör en 
handelsvara har en stark förklaringskraft till varför talibanerna och Al-Qaeda 
trots allt kunde bjuda motstånd och gäcka motståndarens teknologiska övertag. 
I Irak var situationen annorlunda men även här har den historiska kontexten 
förklaringskraft. I den först studerade perioden finns få spår av denna faktor 
men i den andra perioden blir den väldigt tydlig. Den kulturella, religiösa, et-
niska tillhörigheten och behovet av samhörighet och skydd i den osäkra miljö 
som uppstod efter Baath-partiets och Saddams fall innebar en tydlig splittring 
och kamp om kontroll och makt mellan dessa grupper. Denna inre konflikt i 
Irak är till del frukten av den gränsdragning som gjordes av britterna i början 
av 1900-talet men som historiskt går längre tillbaka än så.  
 
Följande sammanställning av resultatet ligger till grund för hypotesprövningen: 

Fallstudie IrakFallstudie Afghanistan Fallstudie

Slutsats

NejNejNejNejSlutsats 4,
Ledning

Ja, lokalt 
(FRL)

Ja, lokalt 
(FRL)

Ja, lokaltNejSlutsats 3,
Metoder

NejNejDelvis (AQ)Delvis (AQ)Slutsats 2,
Mål, medel

Delvis (FRL)NejDelvis (AQ)Delvis (AQ)Slutsats 1,
Aktör

Period tvåPeriod ettPeriod tvåPeriod ett

 

Figur 2:Utvisande sammanställt resultat i förhållande till teorin i matris.  
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5.2.2 Hypotesprövning  
Utifrån ovan redovisade syntes av de båda fallstudierna har jag nu fått underlag 
för att kunna verifiera eller falsifiera den uppställda hypotesen. Hypotesen 
formulerades på följande sätt: 
 
 
Begreppet fjärde generationens krigföring är så vid i sin ansats att kontex-
ten förloras varvid den nästan blir universell i sin tillämpning och därmed 
förlorar sin förklaringskraft och prediktionsförmåga avseende nutida och 
framtida krigs karaktär. 
 
 
Jag anser att hypotesen är verifierad främst mot bakgrund av att de karakteri-
stika tillika slutsatser som jag extraherat ur teorin inte fullt ut kan appliceras på 
någon av aktörerna i de studerade fallen, Afghanistan 2001-2002 och Irak 
2003.  

5.3 Resultat- och metoddiskussion 
Fallstudiernas resultat är entydigt när det gäller att verifiera min uppställda 
hypotes trots att jag försökt falsifiera denna. Det vore dock förmätet att påstå 
att denna uppsats helt kan förkasta teorin kring fjärde generationens krigföring 
utan att först reflektera över resultatet. Jag kommer i denna diskussion att åter-
vända till mina slutsatser från teorin och resonera kring vart och ett av dessa 
med stöd av resultatet från fallstudierna för att därigenom värdera resultatet 
och bedöma generaliserbarheten.  

Den första slutsatsen avhandlar aktörerna i fjärde generationens krigfö-
ring. Dessa utgörs av icke-statliga, transnationella aktörer och globala nätverk 
där etniska och religiösa grupperingar, terroristorganisationer nämns. Resulta-
tet av de båda fallstudierna stödjer endast delvis slutsatsen. Vad beror då detta 
på? Det skulle kunna bero på att mina fallstudier i huvudsak berör nationalsta-
ter som krigar med varandra även om Al-Qaeda uppfyller aktörskriteriet enligt 
ovan och att det i Irak finns, i den andra studerade perioden, stöd för aktörskri-
teriet men då främst ur den religiösa och etniska aspekten. Det skulle då kunna 
innebära att de två studerade fallen inte är representativa och generaliserbara 
för framtida konflikter och krigs karaktär. Eller är det som så att teorin kring 
fjärde generationens krigföring inte är tillräckligt utvecklad? Jag anser att det 
finns ett inbyggt problem med att extrahera aktörsperspektivet från kontexten. 
För att dessa aktörer ska kunna utveckla effekt och kunna påverka borde det 
finnas ett antal rekvisit som borde vara uppfyllda. I teorin nämns inte detta och 
inte heller huruvida stöd från nationalstater har betydelse för dessa som i fallet 
med talibanernas stöd till Al-Qaeda i Afghanistan. Aktörerna kan i framtiden 
mycket väl utgöras av dessa aktörer men i de fall jag har studerat finns det be-
gränsat stöd. Om jag hade valt att studera organiserad brottslighet eller narkoti-
kakarteller i Colombia kanske resultatet blivit annorlunda. Men kan det sist-
nämnda i framtiden verkligen utgöra annat än ett lokalt eller regionalt polisiärt 
och samhälleligt problem där utnyttjandet av militärmakt för att möta detta 
bara utgör en liten del av lösningen. Det är här som 4 GW inte ger några svar 
utan bara frågor. I Afghanistan finns det dock starka kopplingar mellan heroin-
produktion och de olika aktörerna vilket i fallstudien identifierats men inte 
kunnat påvisas som en avgörande faktor i konflikten. 
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Den andra slutsatsen avhandlar aktörernas mål och medel. Grunden bygger på 
att nationalstaten inte längre har monopol på våldsutövning för egna syften. 
Aktörerna antas vilja påverka motståndarens vilja och-/eller bas för agerande 
och använder sig av nationalstatens maktmedel som kontrolleras av aktörerna. 
Resultatet av de båda fallstudierna stödjer slutsatsen endast i fallstudie Afgha-
nistan. Detta kan bero på att jag anser att teorin förutsätter en tydlig målsätt-
ning att påverka motståndaren på dennes hemmafront alternativt den interna-
tionella opinionen för att därigenom nå sina syften. I Afghanistan fanns det 
enbart en aktör, Al-Qaeda, som hade möjligheten att påverka den allmänna 
opinionen och stödet främst i den muslimska delen av världen men även i 
USA. I Irak fallet så kan det konstateras att det under den andra studerade peri-
oden lokalt fanns olika aktörer som försökte påverka USA och koalitionen att 
avbryta pågående ockupation. Bristen på samordning bland de olika irakiska 
grupperingarna och den amerikanska beslutsamheten eller, för att återvända till 
Boyd, de moraliska aspekterna kan ha varit avgörande. Detta hanteras inte av 
teorin vilket förstärker det jag ovan redovisat om kontexten. Det skulle också 
kunna vara som så att det är just detta som är teorins svaghet att den är för vid 
och inte tydligare redovisar vilken strategi som aktörerna kan tänkas utnyttja 
sig av. Genom min analys har jag påvisat att Saddam Hussein mest troligt an-
vände sig av en indirekt strategi men för de andra aktörerna är det svårt att fin-
na empiriskt stöd i de båda fallstudierna.  

Den tredje slutsatsen avhandlar de metoder som aktörerna använder sig 
av. I de båda fallstudierna finns det tydliga tecken på asymmetriska förhållan-
den och okonventionella metoder och främst i Irak även terrordåd mot USA 
och koalitionen eller internationella organisationer. Lokalt i de båda fallstudi-
erna finns således stöd för slutsatsen. Men denna slutsats är intimt samman-
bunden med den andra slutsatsen avseende aktörernas mål och medel vilket 
försvårar bekräftande. Den tredje slutsatsen är problematisk om tolkningen att 
metoderna ska riktas mot motståndarens hemmafront och dess beslutsfattare, 
kultur och ekonomi är riktig. Beslutsfattare kan bekräftas i fallstudierna men 
kultur och ekonomi gör det inte. Just ekonomi kan utgöra en sårbarhet för USA 
om aktörerna tillämpar aktiva metoder för att störa världshandeln men detta 
kan inte påvisas genom resultatet. Den svåraste faktorn utgörs dock av kultur-
aspekten där resultatet enbart stödjer att detta utnyttjats av aktörerna för att 
mobilisera stöd i den muslimska delen av världen men i övrigt inte haft bety-
delse. Mot bakgrund av det resonemang som William S. Lind har använt sig av 
så känns retoriken igen. Konflikt mellan kulturer är ett typiskt uttryck för de 
kulturellt konservativa åsikter som just Lind m.fl. driver vilket dock förutsätter 
ett längre tidsperspektiv med infiltration genom folkomflyttningar för att t.ex. 
ta över samhällsinstitutioner. Att påverka motståndarens kultur långsiktigt lik-
nar snarare indirekt strategi för att under årtionden skapa en bas för operationer 
på motståndarens territorium. Jag anser dock att de metoder som redovisas i 
teorin är högst relevanta men målet och medlen kan ifrågasättas. Den tredje 
slutsatsen är således problematisk med hänsyn till blandningen av metoder som 
är möjliga men som måste knytas ihop med ett motiv och en strategi även om 
aktören är okonventionell.  

Den sista slutsatsen avhandlar uppträdandet hos aktörerna främst avseen-
de ledningsfilosofi. Teorin utgår ifrån att aktörerna använder uppdragstaktik, 
med decentraliserad ledning av små enheter över stora ytor och ett icke-linjärt 
uppträdande. Fallstudierna kan inte styrka slutsatsen eftersom aktörernas upp-
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trädande kan ha andra orsaker. I Afghanistan har stammen, klanen och den 
etniska tillhörigheten starka band där de äldsta styr enligt historisk tradition 
och med tanke på samhällsutvecklingen i övrigt har jag svårt att finna stöd i det 
empiriska underlaget för slutsatsen. På samma sätt förhåller det sig med Irak 
där det inte heller går att härleda om aktörerna använt sig av uppdragstaktik. 
Gerillakrigföringen är till sin natur utspridd och decentraliserad men det inne-
bär inte med automatik att ledningsfilosofin är uppdragstaktik. Resultatet stöd-
jer således inte slutsatsen av teorin. Orsaken till detta kan å ena sidan vara att 
teorin fokuserat för mycket på den stridstekniska/taktiska nivån och generellt 
försökt överföra de centrala budskapen i en utrerad manöverkrigföring eller å 
andra sidan vara uttryck för en begränsad förståelse för gerillakrigföring. Re-
sonemanget kring ledningsfilosofi kan ha påverkats av William S. Lind´s tan-
kar kring manöverkrigföring vilket i detta sammanhang utgår ifrån tredje gene-
rationens krigföring och prolongeras mot den fjärde. Motivet för detta är dock 
oklart och jag anser att just denna del är en svaghet i teoribildningen eftersom 
den inte tar hänsyn till andra kulturer eller samhällens utvecklingsnivåer. Det 
postmoderna samhällets utnyttjande av militärmakt och ledning av densamma 
kan inte tas som intäkt för hur det förmoderna eller agrara samhället väljer att 
utöva sin ledning. 
 
Styrkor och svagheter i teorin kring fjärde generationens krigföring 
Vilka styrkor respektive svagheter finns det då i teorin kring fjärde generatio-
nens krigföring? Utifrån min förståelse av teorin och resultatet av de båda fall-
studierna är det problematiskt att ge ett enkelt svar på frågan. Om jag börjar 
med att försöka finna styrkorna i teorin så är det tydligt att den är framåtblick-
ande och 1989 var den klart före sin tid. Genom att den diskuterar de framtida 
hoten med fokus på asymmetri och terrorism samt de hot som riktas mot kritisk 
infrastruktur i informationssamhället i form av informationskrigföring och me-
dia har den ett starkt värde som idégivare. Främst Greg Wilson har valt att vri-
da teorin från den kulturella aspekt där Islam utgör det största hotet mot världs-
freden till att se på relevanta framtida konfliktorsaker som t.ex. vatten och 
energi. Svagheten är dock att teorin i detta fall är mycket ytlig och påvisar en-
dast tänkbara hot mot USA och övriga världen utan att djupare analysera kon-
fliktorsaker och hur dessa hot ska mötas annat än att t.ex. underrättelsetjänsten 
måste utvecklas. Undantaget från detta är Thomas X. Hammes (se punkt 3.3.3) 
som tydligt påvisar behovet av bl.a. ”interagency operations.  

Teorin är således inte tillräckligt djup som analysverktyg för att kunna 
påvisa aktörernas mål, medel och metod samt ledningsfilosofi. Vidare fokuse-
rar den på en idédriven utveckling där nationalstatens gränser inte längre utgör 
en begränsning för aktörerna utan snarare tvärtom. Fokuseringen på den idé-
drivna utvecklingen i 4 GW gör att den tekniska utvecklingen inte belyses tyd-
ligt nog. I fallstudierna är det tydligt att den tekniska överlägsenheten för USA 
och koalitionerna mycket starkt bidrog till att vinna kriget även om inte de di-
rekt vann freden. I den första artikeln från 1989 så redovisas den tekniska ut-
vecklingslinjen men den får en allt mindre roll i de efterföljande artiklarna. Om 
det i de tidigare generationernas krigföring var ett växelspel mellan teknikens 
utveckling och idéutveckling så borde en fjärde generation också inrymma det-
ta element. Samhället i övrigt följer denna trend där tekniska landvinningar 
innebär en förändrad samhällsstruktur men i fjärde generationens krigföring så 
saknas det vilket förefaller märkligt. Om teorin däremot ses som ett verktyg för 
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att utifrån utvecklingen efter kalla kriget under slutet av 1990-talet argumentera 
för att försvarsanslagen ska ominriktas från den amerikanska försvarsindustrins 
gagn till att fokusera på personell kvalitet och doktrinär utveckling så fyller den 
sitt syfte. Här har kopplingen till Boyds tre imperativ, främst det moraliska, 
starkt påverkat teorin kring 4 GW och torde ha ett särskilt värde för fortsatta 
studier. 

Det finns många andra teoretiker som försöker beskriva framtida krigfö-
ring genom att koppla aktörernas uppträdande till vilken samhällelig utveck-
lingsnivå som den aktuella aktören uppträder inom. I en artikel i Naval War 
College Review, 2003, så redovisar Michael Evans sin syn på framtida konflik-
ter och krig men också vad det innebär för utnyttjandet av militärmakt och sy-
nen på militärteorin. Han beskriver detta utifrån flera infallsvinklar men det 
väsentligaste är just att de är flerdimensionella eller holistiska och inte som i 4 
GW endimensionella. Efter kalla krigets slut anser han att: 

”War became at once modern (reflecting conventional warfare between 
states), postmodern (reflecting the West´s cosmopolitan political values of lim-
ited war, peace enforcement, and humanitarian military intervention), and 
premodern (reflecting a mix of substate and transstate warfare based on the 
age-old politics of identity, extremism, and particularism). It is important to 
note that none of these categories represents neatly divided compartments of 
activity: they overlap and interact with each other.”116 
 
Andra forskare och författare vid Försvarshögskolan hävdar att efter den 11 
september 2001 kan den asymmetriska krigföringen benämnas som det neoto-
tala kriget. Grunden för denna nya krigföring återfinns bl.a. i de nya krigarkas-
ter som skapats p.g.a. samhällsutvecklingen och övergången till informations-
samhället som med ny teknik skapar virtuella organisationer utanför national-
staternas ram. Dess karaktär bygger på manövertänkandet för att försöka åstad-
komma systemkollaps genom att utnyttja asymmetrin som uppstår mellan aktö-
rerna, främst överraskningsmomentet. De indirekta angreppen sker inom olika 
tids- och rumsdimensioner och riktas mot de sårbarheter som motståndaren 
uppvisar. Detta resonemang ger inte stöd till teorin kring 4 GW utan snarare att 
aktörerna utnyttjar ett utrerat manövertänkande (3 GW) där metoderna är 
okonventionella inom ramen för redan etablerade krigföringsformer.117  

Den religiösa eller kulturella fokuseringen på Islam som det stora hotet 
mot världsfreden utgör en minst sagt starkt förenklad bild av verkligheten som 
allvarligt försvårar att förstå konflikters ursprung och spridningspotential. Det 
kan i sammanhanget nämnas andra författare som på ett tydligt sätt kan nyanse-
ra bilden. Den brittiska författaren Karen Armstrong har studerat fundamenta-
lismen inom de stora religionerna och hävdar att den finns i både islam, juden-
domen och kristendomen.  
 
 

                                                 
116 Evans, Michael, Dr., From Kadesh to Kandahar – Military Theory and the Future of War, 
publicerad i Naval War College Review, Summer 2003, Vol. LVI, No.3, s 135.  
117 Artéus, Gunnar, Mattson, Peter A, Ulfving, Lars, ”Det Neototala kriget”, i Manövertänkan-
de – Essäer kring teori och praktisk tillämpning, redaktörer Claesson, Michael, Ericson, Lars, 
Mattson, Peter A., ACTA C13, utgiven av Försvarshögskolan, Stockholm, 2001-10-16, tryckt 
av Elanders Gotab, Vällingby, ISBN 91-87136-87-2, s 267-276. Noten avser hela stycket och 
utgör en bearbetning av essän. 
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Följande citat påvisar komplexiteten: 
” Fundamentalisterna ser inte kampen som någon konventionell politisk 
kamp utan upplever den som ett krig mellan det goda och det onda. De är 
rädda för att bli utplånade och försöker stärka sin ifrågasatta identitet 
genom att selektivt återuppliva vissa äldre doktriner och bruk. För att 
inte besmittas av det övriga samhället drar sig fundamentalisterna gärna 
undan och skapar en motkultur – men de är inga världsfrånvända dröm-
mare.”118  

 
En annan aspekt inom samma tema, kulturell förståelse, är olika kulturers syn 
på människoliv. Här kan Christoph Reuters bok ”Med livet som vapen” ge någ-
ra andra vinklar som inte 4 GW tar hänsyn till. Han hävdar bl.a. att själv-
mordsbombare sätter logiken (västerländsk) ur spel för hur ska en människa 
hanteras som värderar sin sak högre än sitt eget liv. Inga hot i världen biter på 
denna företeelse som sådan utan att de underliggande orsakerna hanteras. Vida-
re anser han att Al-Qaeda och Usama Bin-Laden använder religionen som ett 
medel att legitimera terrorn och inte som många terroristexperter i väst anser 
att den utgör målet.119 Just denna aspekt uppvisar en tydlig koppling till det jag 
anser vara en av bristerna med teorin kring 4 GW. 

William S. Lind är en av de ivrigaste förespråkarna av tankarna kring na-
tionalstatens förlorade våldsmonopol och inre upplösning men bortser från att 
det finns en positiv sida vilken innebär att nationalstater samarbetar i mellan-
statliga eller överstatliga organisationer som företräder nationalstaten utan att 
dess suveränitet helt överges. Den brist som jag anser är allvarligast är att teo-
rin tar avstamp i Napoleons Europa i slutet av 1700-talet vilket också råkar 
sammanfalla med USA´s födelse som självständig nation. Det innebär att na-
tionalstaten utgör ramen för krigföringen vilket är fallet även i andra och tredje 
generationen. När förespråkarna för teorin hävdar att den fjärde generationens 
krigföring utövas av icke-statliga aktörer eller liknande kan det innebära två 
saker. För det första kan inte nationalstater utöva fjärde generationens krigfö-
ring vilket i sin tur innebär att en eventuell femte generation inte kan utvecklas 
och för det andra så innebär det att krigen, som bevisligen bedrivits mellan 
stater, före 1648 inte var krig utan någonting annat. Om 4 GW trots detta skulle 
innebära att minst en av aktörerna i konflikten utgörs av en nationalstat är den 
definitionen redan ”inmutad” av definitionen på lågintensiva konflikter.120 Det 
förefaller som om första generationens krigföring borde ta avstamp i europeisk 
medeltid eller ännu tidigare i världshistorien för att få den historiska kontexten 
rätt. Denna logiska kullerbytta försvårar spårbarheten i teorin och gör den all-
deles för vid i sin historiska ansats. Jag upplever att vissa av förespråkarna för 
fjärde generationens krigföring, och då främst William S. Lind, lider av så kal-
lad konfirmerings bias vilket innebär att de bara söker efter det som kan 
bekräfta deras egen uppfattning och bortser från att kritiskt granska fakta och 

                                                 
118 Armstrong, Karen, Kampen för Gud – Fundamentalismen inom judendom, kristendom och 
islam, översatt till svenska av Inger Johansson, utgiven av Månpocket enligt överenskommelse 
med Bokförlaget Forum AB, Stockholm 2001, tryckt i Danmark av Norhaven Paperback A/S 
2001, ISBN: 91-7643-810-4,  s 11. 
119 Reuter, Christoph, Med livet som vapen – En bok om självmordsbombare, översatt av 
Resch, Andrea, utgiven av Historiska Media, Lund, 2003, tryckt av Presens Nams, Riga 2003, 
s 14-17, 30-33. Noten avser hela stycket ovan.  
120 Se 3.4.3 Van Creveld, not 38. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N 2004-06-04 FHS beteckning: 19 100:2047 
Mj Stefan Nacksten  Sida 54(61) 

falsifiera sitt eget tänkande.121 Detta kan vara en av förklaringarna till att teorin 
uppfattas som ofullständig. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva det amerikanska begreppet ”4th 
Generation Warfare” och analysera dess trovärdighet och legitimitet för att 
generellt utreda vilken förmåga begreppet/teorin har att beskriva och prediktera 
dagens och framtida krigs karaktär. Problemformuleringen avsåg vilken rele-
vans och tillämplighet begreppet fjärde generationens krigföring har. 
 
Jag kan konstatera att de två studerade fallen har påvisat sådana brister i teo-
rin kring fjärde generationens krigföring att det kan ifrågasättas om den över-
huvudtaget kan utgöra en samlad teori kring utveckling av krigföring. Trovär-
digheten och legitimiteten är således begränsad när det gäller att beskriva och 
prediktera dagens konflikter vilket sannolikt kan generaliseras för liknande 
konflikter i framtiden.  Att den har sitt värde som debattinlägg för att lyfta and-
ra faktorer än de rent tekniska är ställt utom allt tvivel och det är där resone-
manget har sin relevans och trovärdighet. När det gäller tillämpligheten så är 
den begränsad i de två fall jag har studerat men det innebär inte att den med 
automatik kan förkastas. Teorin är inte skapad för konventionella konflikter 
även om dessa är asymmetriska. Det kan dock vara så att teorin är framåt-
blickande och diskuterar tänkbara hot tio år framåt i tiden och av den anled-
ningen kan uppfattas som oprecis. Det är sannolikt så att denna teori inte en-
sam har förklaringskraft att prediktera framtida krigs karaktär eftersom varje 
konflikt i sig är unik. Det blir då än väsentligare att kritiskt granska en teoris 
styrkor respektive svagheter och inte låta sig luras av en tilltalande yttre fasad. 
 
Metoddiskussion 
När det gäller den metod jag valt anser jag att den har en hög tillförlitlighet 
eftersom jag använder samma parametrar i de båda fallstudierna och syntesen. 
Metoden bygger på en noggrann teorigenomgång som jag sedan extraherar ett 
antal slutsatser ur vilka sedan utgjort mitt mätinstrument för att verifiera eller 
falsifiera min uppställda hypotes genom att pröva denna på två fallstudier. Den 
inre validiteten är således att betrakta som god genom att verktyget gör att jag 
undersöker det jag avser medan den yttre validiteten är svårare att bedöma. Att 
jag skulle få samma resultat med en annan metod är mindre troligt men kan 
inte uteslutas. En svaghet finns dock generellt när slutsatser dras ur en teori 
eftersom denna bygger på den subjektiva uppfattningen hos författaren. I just 
detta fall har jag försökt använda stödjande teorier och kunnat använda mig av 
trendframskridningar eftersom vissa författare återkommer i samma ämne vil-
ket jag anser uppväger den eventuella brist som metoden kan ha. Jag övervägde 
att genomföra en kvalitativ textanalys av flera olika teorier kring framtida krig-
föring och valt en komparation mellan dessa men jag bedömer att det inte hade 
givit samma kvalitativa resultat. Ett annat sätt som jag inledningsvis prövade 
var att genom induktiv metod försöka mig på att finna några generella faktorer 
kring framtida krigföring som jag sedan skulle använda för att pröva teorin 
kring fjärde generationens krigföring. Detta fick jag dock avbryta eftersom 

                                                 
121 Colman, Andrew M., A Dictionary of Psychology, Oxford University Press, 2001, Oxford 
Reference Online, Oxford University Press, Forsvarshogskolan. 19 May 2004. 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t87.e1772>. Hämtat 2004-
05-19, från FHS nätverk, biblioteket, sökord = confirmation bias. 
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empirin var näst intill oändlig vilket äventyrade syftet med uppsatsen. Det finns 
ett inneboende problem med balansen mellan fallstudiernas djup kontra bredd 
vilket jag försökt att hantera genom att göra små teleskopiska observationer för 
att förstärka den översiktliga genomgången. Jag övervägde att enbart genomfö-
ra en fallstudie för att kunna få ett större djup i analysen men genom att göra 
detta tappas värdet av resultatet eftersom endast en konflikt studeras. Detta är 
möjligt vid t.ex. socialantropologiska analyser men har ett begränsat värde för 
att kritiskt granska en teori och dess tillämplighet. 

6 Utblick mot framtiden  
Min studie har väckt ett antal tankar och idéer som kan utgöra grund för fortsatt 
forskning. Dessa har vuxit fram som intressanta faktorer utifrån genomförandet 
av den föreliggande studien men mot bakgrund av syftet med uppsatsen och 
vald metod inte varit möjliga att utveckla vidare. Jag väljer att redovisa dessa 
översiktligt i punktform som forskningsobjekt snarare än precisa frågor: 

• Aktörsperspektivet i framtida krig finns det många uppfattningar om 
men vad är egentligen en icke-statlig, transnationell eller global aktör? 
Vad är det som konstituerar en sådan aktör och på vilket sätt definieras 
gränserna mellan dessa? 

• Hur ska aktörernas förmåga analyseras baserad på kapacitet och inten-
tionsresonemang? Är aktören rationell eller irrationell och vad innebär 
det för aktörsanalysen och förmågan att prediktera beteende? 

• När kan dessa aktörer bekämpas med militära maktmedel? Vad innebär 
det i så fall för folkrätten och synen på kombattanter i framtiden? 

• Vad innebär detta nya aktörsperspektiv för Försvarsmaktens organisa-
tion, uppgifter, samverkansförmåga, operativa krav och förmågor samt 
hur definieras och utövas operationskonsten?  

 
Efter denna redovisning av ett antal viktiga kärnfrågor för att bättre förstå aktö-
rerna i nutida och framtida konflikter övergår jag till vad som skulle kunna 
göras för att ytterligare pröva fjärde generationens krigföring. Det är tydligt att 
just utvecklingen i Irak under våren 2004, framförallt april månad, har innebu-
rit en förstärkning av de resultat som framkommit i den andra studerade perio-
den i fallstudie Irak. Det skulle vara intressant att genomföra en fördjupad fall-
studie enbart på Irak där en djupare analys kan ske över en längre tidsperiod än 
vad jag kunnat genomföra i denna uppsats. 

7 Sammanfattning 
Denna uppsats avhandlar en teoribildning kring framtida krigföring. De första 
tankarna kring teorin om ”Fourth Generation Warfare” publicerades i en artikel 
i Marine Corps Gazette av William S. Lind m.fl. 1989. Teorin avhandlade 
främst synen på hoten mot USA och hur olika aktörer kunde tänkas uppträda 
genom att utnyttja asymmetri till egen fördel och angripa motståndarens bas för 
agerande genom informationskrigföring, terrorism m.m. Efter den 11 septem-
ber 2001 har denna teori fått en ökad betydelse och av den anledningen har jag 
intresserat mig för teorin. Syftet med uppsatsen är att beskriva det amerikanska 
begreppet ”Fourth Generation Warfare” och analysera dess trovärdighet och 
legitimitet för att generellt utreda vilken förmåga begreppet/teorin har att be-
skriva och prediktera dagens och framtida krigs karaktär.  
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För att nå syftet har jag valt att studera två konflikter där USA varit i krig efter 
den 11 september 2001. Den första utgörs av operationen i Afghanistan 2001-
2002 inom ramen för kampen mot terrorismen och den andra utgörs av kriget i 
Irak 2003. Jag har använt mig av deduktiv metod med kvalitativ textanalys som 
slutledningsmetod där teorin utgjort grunden och fallstudierna den empiriska 
undersökningen. För att kunna genomföra fallstudierna har jag studerat teori-
bildningen kring fjärde generationens krigföring, stödjande teorier och kritiker 
till teorin för att därefter dra ett antal slutsatser om teorins karakteristika. Den 
första slutsatsen avhandlar aktörerna vilka utgörs av icke-statliga, transnatio-
nella och globala aktörer där bl.a. etniska och religiösa grupperingar och terro-
rism. I den andra slutsatsen redovisas aktörernas mål vilket anses vara att på-
verka motståndaren vilja eller bas för agerande där medlen kan vara politiska, 
militära, ekonomiska, sociala/kulturella med den gemensamma nämnaren att de 
kontrolleras av aktörerna. Nationalstaten har förlorat sitt monopol på våldsut-
övning. Aktörernas metoder, den tredje slutsatsen, är indirekta och utnyttjar 
asymmetri där gränsen mellan civilt och militärt suddas ut och bl.a. terrorism, 
informationskrigföring och media används. Metoderna riktar sig mot motstån-
darens hemmafront och dess beslutsfattare, kultur och ekonomi. Den sista slut-
satsen rör aktörernas ledning vilken sker genom uppdragstaktik med decentra-
liserad ledning, icke-linjärt uppträdande med små enheter över stora ytor. Ut-
ifrån dessa slutsatser har jag genererat en hypotes:  
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. 
 
För att pröva hypotesen har jag inledningsvis studerat generella särdrag i re-
spektive krigs karaktär och därefter vilka framgångskriterier respektive försvå-
rande faktorer som kan urskiljas för aktörerna i de båda konflikterna. Dessa 
grundvärden har jag sedan relaterat till slutsatserna/karakteristika från teorin 
för att därigenom se på vilket sätt teorin kan stödjas. Till sist har jag försökt 
finna andra förklaringsfaktorer som inte täcks av teorin men kan ha påverkat 
utgången av de studerade krigen. Resultatet av de båda fallstudierna har däref-
ter sammanvägts i en syntes och avslutningsvis har teorin värderats. 

Resultatet visar att teorin kring fjärde generationens krigföring inte kan 
falsifiera den uppställda hypotesen varför jag anser att den är verifierad. Moti-
vet för detta är främst att de slutsatser tillika karakteristika som jag extraherat 
ur teorin inte fullt ut får stöd i de studerade fallen, Afghanistan 2001-2002 och 
Irak 2003. I fallstudie Afghanistan finns det stöd för aktörsperspektivet och 
deras mål och medel när det gäller Al-Qaeda. Metoder finns det till del stöd för 
men då främst lokalt i konfliktområdet. I fallstudie Irak finns det bara stöd för 
aktörsperspektivet lokalt i den andra studerade perioden där olika etniska och 
religiösa grupperingar och före detta regimlojala fortsatte att angripa USA och 
koalitionen. Metoderna som de irakiska enheterna använde sig av kan precis 
som i fallet med Afghanistan bekräftas lokalt i konfliktområdet. När det så 
gäller den sistnämnda slutsatsen så finns det inget tydligt stöd för denna i de 
studerade fallen. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att teorin inte är till-
räckligt djup som analysverktyg för att kunna påvisa aktörernas mål, medel och 
metod samt ledningsfilosofi varför teorins trovärdighet och legitimitet således 
är begränsad när det gäller att beskriva och prediktera dagens konflikter vilket 
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sannolikt kan generaliseras för liknande konflikter även i framtiden. Avseende 
tillämpligheten så är den också begränsad i de två fall jag har studerat men det 
innebär inte att den med automatik kan förkastas. Det kan vara så att teorin är 
framåtblickande och diskuterar tänkbara hot tio år framåt i tiden och av den 
anledningen kan uppfattas som oprecis. Jag kan konstatera att de två studerade 
fallen har påvisat sådana brister i teorin kring fjärde generationens krigföring 
att det kan ifrågasättas om den överhuvudtaget kan utgöra en samlad teori kring 
utveckling av krigföring. Uppsatsen har väckt ett antal frågeställningar som jag 
anser vara väsentliga för framtida forskning främst avseende aktörsperspektivet 
och de krav på förmågor som krävs för att kunna möta dessa. 
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