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ABSTRACT: 
Generations of war. William S. Lind and Thomas X. Hammes are two advocates of fourth gen-
eration warfare. Fourth generation warfare combatants uses all available tools to reach their 
goals. Different to today’s warfare fourth generation warfare has no distinct battlefield. In-
stead the society is the place om battle. 
 
In this essay the author will provide a broader definition of fourth generation warfare that 
originates from Lind´s and Hammes´. The main issue of this essay is; if there is a change of 
paradigm in warfare. To answer this question the broader definition of fourth generation war-
fare and William S. Lind´s theory on maneuver warfare will be tested. The method of this stud-
ies is a theory testing case study with most similar design. The theories are tested on two cases, 
more exactly the Israeli actions during both Palestinian Intifadas.  
 
The theories are decomposed into three indicators per theory, the indicators are the tested in 
the cases.  
 
The result shows that the authors broader definition in not in accordance with the cases. 
Thereby the result shows that there has not been a change of paradigm in warfare.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: 4GW, manöverkrigföring, Thomas X. Hammes, William S. Lind, Israel, Intifada. 
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1. Inledning  

Krig är en fortsättning på politik fast med andra medel. Denna tolkning av krig tillskrivs 

ofta Carl von Clausewitz, bland annat gör Ångström och Widén detta i sin bok Militärte-

orins grunder”.1 Krig har varit ett vanligt förekommande inslag i människans historia och 

är så även idag. 

Sedan kalla kriget slut har världen förändrats. I takt med detta har även krig och krigfö-

ring förändrats och utvecklats. De konventionella styrkor som optimerats för att möta 

ett invasionshot från främmande makt ägnar sig idag åt att bekämpa uppror och strider 

långt från de egna nationsgränserna.  Det är inte enbart stater som för krig utan grupper 

och organisationer blir allt större aktörer inom krigföringen idag. Strider mellan grup-

per eller organisationer, alternativt med stater på ena sidan, är idag vanligare företeel-

ser än konventionella krig.  

I forskningsdebatten kring krigföring talas det om en ny form av krigföring, den fjärde 

generationens krigföring (4GW). Förespråkare av 4GW har till stor utsträckning stude-

rat uppror och insurgenter i sina teoribildanden kring 4GW. 2 Thomas X. Hammes öpp-

nar dock för att även stater kan använda 4GW. Han menar att 4GW genererar två former 

av hot. Det ena är grupper och organisationer som tillämpar 4GW och det andra är sta-

ter. Vidare menar han att det andra alternativet, som rör stater, är det farligaste av dem.3 

Det Hammes inte gör är en grundlig undersökning om stater använder 4GW. 

1.1 Problemformulering 

Krigföring utvecklas och det är viktigt för officerskårer och försvarsmakter att följa 

denna utveckling. Om krigföring går mot 4GW står världen inför nya hot. Denna uppsats 

kommer att testa två teorier om 4GW samt en teori om manöverkrigföring för att under-

söka om det skett ett paradigmskifte inom krigföring. 

                                                        
1 Widén, Jerker, Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm. Försvarsmakten. 2004. Sid 23. 
2 Se exempelvis: Lind, William S. The Changign face of war, Understanding the fourth generation war & 
Fourth generation warfare: Another look. Hammes. Thomas X. War evolves into the foutrh generation & The 
Sling and the stone. Samt Creveld van, Martin. It will continue to conquer and spread. 
3 Hammes, Thomas X. The sling and the stone. St. Paul. Zenith Press. 2004. Sid 254-255. 
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1.2 Syfte och frågeställning   

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en stat tillämpar 4GW samt om det skett 

ett paradigmskifte inom krigföring 

1.2.1 Forskningsfrågor 

Går det att identifiera ett paradigmskifte inom krigföring? 

För att svara på den övergripande frågan har ytterligare två frågar tagits fram. 

 Tillämpade Israel manöverkrigföring under den första och andra intifadan? 

 Tillämpade Israel 4GW under första och andra intifadan? 

1.2.2 Forskningsläge 

Marin van Crefeld diskuterar krigföring i sin bok The transformation of war. Han menar 

att den syn som idag finns på krigföring och strategi är antingen passé eller fel. Den byg-

ger på en världsbild som togs fram under Clausewitz era och den stämmer inte överens 

med hur världen ser ut idag. Crefeld poängterar att även om traditionella krig blir allt 

mer sällsynta så ställs världen inför en ny form av krigföring, den mellan etniska grup-

per och religiöst grundade grupper. Crefeld söker svar på frågorna; Vem är det som utö-

var krig? Vad handlar det om? Hur förs krig? För vad krigas det? Varför genomförs krig? 

Han försöker leverera ett nytt sätt att tänka kring krig och även hur det koderna krigets 

utformning kan komma att bli.4  

Tio år senare släppte Crefeld en artikel där han kritiserar sin egen bok. Han menar där 

att många av de tankar han hade tio år tidigare faktiskt har slagit in i verkligheten.5 Vi-

dare påpekar han att under de tio år som förlöpt har antalet konventionella styrkor i 

världen sjunkit markant medan det kan nämner som ”non trinitarian”6 snabbt har ökat 

och fortsätter att öka.7 

                                                        
4 Van Creveld, Martin. Transformation of war. Simon and Schuster, 2009. Sid Introduction. 
5 Creveld van, Martin (2002) The Transformation of War Revisited, Small Wars & Insurgencies, 13:2, 3-15, 
DOI: 10.1080/09592310208559177. Sid 14. 
6 Krig som förs mellan parter som inte är stat mot stat. 
7 Crefeld van. The transformation of war revisited. Sid 6-7. 
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Frank G. Hoffman i Small Wars revisited: The United States and Nontraditional wars, 

Journal of strategic studies, att de konventionella hoten blir färre och risken för en kon-

flikt mellan två supermakter8 är otroligt. Istället menar han att dagens krigföring består 

av irreguljära och interna konflikter, vad han kallar ”small wars”. Hoffman uttrycker att 

small wars redan är här och det som utmanar dagens analytiker är att fastställa vad som 

har ändrats i krigföringen.9 

Frank G. Hoffman har även skrivit om hybridkrigföring. Han menar att detta är en be-

gynnande paradigm inom krigföring.10 Han säger inte att hybridkrigföring kommer eli-

minera dagens konventionella krigföring utan att hybridkrigföringen blir ett tillägg. En-

kelt sagt uttrycker han att hybridkrigföring är en blandning av konventionell krigföring 

och irreguljär krigföring. Den innehåller den konventionella krigföringens precision och 

verkan i kombination med den irreguljära krigföringens brutalitet.11 

Frans Osinga beskriver 4GW. Han använder sig av John Boyds tankar i sin diskussion 

kring 4GW. Han kommer fram till att den moraliska delen av krigföringen är mycket vik-

tig och ser den som central i 4GW.12 Osinga tar upp flertalet kritiska röster mot 4GW. 

Dessa handlar om att teorin är överdriven, den brister i historia, det inte är något nytt, 

bristande som koncept, har för stort fokus på militära strider och att andra studier är 

mer informativa och tydliga.13 Han avfärdar dock inte fjärde generationen som irrele-

vant men ser den inte heller som en allsmäktig teori utan mer som en ny del som bygger 

vidare på de teorier som finns om krigföring idag.14 

1.3 Material och avgränsningar 

Thomas X. Hammes har i sin bok The sling and the stone skrivit om första och andra inti-

fadan. Hammes undersökning rör dock i huvudsak Palestina och han berör Israel mest 

                                                        
8 I form av stater. 
9 Hoffman, Frank G. Small wars revisited: The United States and Nontraditional wars. I Journal of strategic 
studies, volume 28, issue 6. 2005. Sid 914, 930. 
10 Hoffman, Frank G. Conflict in the 21st centuary: The rise of Hybrid Wars. Sid 11. http://www.pro-
jectwhitehorse.com/pdfs/HybridWar_0108.pdf. Hämtad den 27 maj 2015. 
11 Ibid. Sid 28, 43. 
12 Osinga, Frans. On Boyd, Bin Ladin and the fourth generation warfare as string theory. Sid 15. 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/boyd/osinga_4gw_boyd_copyright2007.pdf den 13 maj 2015. 
13 Ibid. Sid 17-19.  
14 Ibid. Sid 21. 

http://www.projectwhitehorse.com/pdfs/HybridWar_0108.pdf
http://www.projectwhitehorse.com/pdfs/HybridWar_0108.pdf
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/boyd/osinga_4gw_boyd_copyright2007.pdf
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för att förklara sammanhanget. Trots detta nämner Hammes vid ett antal tillfällen att Is-

rael använder sig av tekniker från 4GW. Han genomför dock inte en fullgod undersök-

ning av detta. Hammes använder sig inte heller av teorin om manöverkrigföring i sin 

studie.15  

1.3.1 Begreppsanvändning 

 Författaren kommer att benämna den tredje generationens krigföring med det 

mer vedertagna namnet manöverkrigföring. 

 Intifada är arabiska och betyder resning eller uppror.16 Intifada används veder-

taget för att omnämna Palestinas två största uppror mot det ockuperande Israel.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen har fyra kapitel utöver inledningskapitlet. I teorikapitlet beskrivs först Linds 

teori om manöverkrigföring, därefter beskrivs Linds följt av Hammes teorier om 4GW 

och slutligen skapar författaren en egen definition av 4GW. Efter teorikapitlet följer me-

todkapitlet där författaren beskriver hur studien kommer att genomföras. Sedan genom-

förs analysen vilken därefter följs av avslutningskapitlet vilket innehåller diskussion och 

resultat. 

2. Teori 

I detta kapitel kommer inledningsvis William S. Linds teori om manöverkrigföring besk-

rivas och operationaliseras. Därefter kommer William S. Lind och Thomas X Hammes te-

orier om 4GW att beskrivas och slutligen kommer författaren att sammanställa en egen 

definition av 4GW samt operationalisera denna. 

2.1 Manöverkrigföring 

William S. Lind beskriver manöverkrigföring i sin bok Handbok manöverkrigföring. Han 

tar avstamp i John Boyds teori om beslutscykler, även känd som OODA-loopen. OODA-

loopen består av en rad cykler med fyra delar, (upptäcka, bedöma, fatta beslut och 

agera), och den som genomgår dessa cykler snabbast skaffar sig en fördel gentemot sin 

motståndare – ett större övertag vilket till slut leder till framgång.17 Lind menar att 

                                                        
15 Hammes, Thomas X. The sling and the stone. Sid 119, 126, 128, 209, 214. 
16 Nationalencyklopedin, intifadan, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan, hämtad 
2015-05-21.  
17 Lind, William S. Handbok manöverkrigföring. Stockholm. Elanders Gotab. 2002. Sid. 14. 
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Boyds teori förklarar ordet manövers betydelse i manöverkrigföring.18 Genom att flerta-

let gånger genomgå beslutscykeln snabbare än motståndaren kommer man innanför, el-

ler bryter, dennes beslutscykel. Motståndarens åtgärder blir hela tiden reaktioner som 

till slut blir verkningslösa eftersom de ligger för långt efter i beslutsfattandet. Lind näm-

ner tre punkter som är vitala för att kunna genomföra manöverkrigföring. De är: 

- ”Det är bara en decentraliserat ledd militär styrka kan gå igenom beslutscykeln 

snabbt.”19 Om varje beslut skulle behandlas i samtliga nivåer skulle beslutscykeln 

ta mycket lång tid.20 

- Manöverkrigföring medför förvirring och oordning i förbandet. Chefen måste 

både acceptera och använda detta till sin fördel.21 

- Manöverkrigföring utförs inte med hjälp av mallar, formler och schabloner. Om 

striden följer mallar och formler skapas mönster som motståndaren enkelt kan 

förutse. Därigenom ökar risken att motståndaren kommer innanför den egna be-

slutscykeln vilket är kontraproduktivt. 22 

Utifrån de tre punkterna framgår det att det måste finnas förtroende i organisationen 

för att manöverkrigföring skall fungera. Lind påtalar också detta och säger att manöver-

taktik och förtroende taktik är synonymer med varandra.23  

Utöver det tre punkter jag nämnt ovan anger Lind tre filter som hjälper militären i sitt 

brukande av processen taktik. De tre filtren är uppdragstaktik, kraftsamling samt mot-

ståndarens styrkor och svagheter.24 Jag kommer nedan att beskriva de tre filter Lind 

anger. 

- Uppdragstaktik är en förutsättning för att möjliggöra den decentraliserade led-

ning som krävs för att genomgå Boyds beslutscykel snabbt nog. Det är vad som 

skall lösas som är centralt snarare än hur det ska ske. Högre chef leder med upp-

drag och målbilder medan det överlämnas till den underställde hur uppdraget 

skall lösas. Eftersom den underställda har bättre lägesuppfattning på sitt förband 

                                                        
18 Ibid. Sid 15. 
19 Ibid. Sid 15. 
20 Ibid. Sid 15. 
21 Ibid. Sid 15-16. 
22 Ibid. Sid 16. 
23 Ibid. Sid 30. 
24 ibid. Sid 19. 
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kan han handla inom ramarna för sitt uppdrag utan att anhålla om detta hos che-

fen. För att den underställde skall ha möjlighet att agera på detta viset krävs det 

att han orienteras om vilken verksamhet som bedrivs minst två nivåer uppåt i hi-

erarkin.25 

- Kraftsamling. Lind benämner kraftsamling som limmet vilket håller ihop åtgär-

derna. Kraftsamling sker där chefen anser sig kunna nå ett avgörande i striden. 

Det kan vara en plats i terrängen, till en viss tidpunkt eller till ett visst förband. 

Det är situationen som avgör var, och hur, chefen väljer att kraftsamla sina resur-

ser.26 

 

Kraftsamling kan innebära fysisk koncentration men kan även vara på idémässig 

nivå. När chefen valt vad han skall kraftsamla till, eller mot, måste övriga inom 

förbandet arbeta mot detta. Det är därför Lind menar att kraftsamling är limmet i 

manöverkrigföringen. Eftersom samtliga arbetar för kraftsamlingen undviks to-

talt kaos och oreda.27 

- Motståndarens styrkor och svagheter. Detta filter kan ge chefen svar på vart 

han skall kraftsamla. En central del i manöverkrigföringen är att undvika mot-

ståndarens styrkor och istället slå mot hans svagheter. Lind jämför detta med att 

bruka judo istället för boxning. På lägre nivå är motståndarens svaghet ofta kopp-

lad till fysiska svagheter i dennes gruppering. För att finna luckorna menar Lind 

att man skall stridsspana. Stridsspaningen genomförs framför huvudstyrkan och 

identifiera vart motståndarens svagheter finns. När dessa är funna leder strids-

spaningsstyrkan in huvudförbandet mot de identifierade svagheterna.28 

2.1.1 Operationalisering 

Utifrån ovan skrivna teori operationaliseras tre indikationer på manöverkrigföring för 

att identifiera teorin i fallstudien om den första och andra intifadan. 

- Uppdragstaktik. Med uppdragstaktik menar jag en decentraliserat ledd israelisk 

styrka som snarare leds med uppdrag och målbilder än kommandon.  

                                                        
25 Ibid. Sid 20-21. 
26 Ibid. Sid 25. 
27 Ibid. Sid 25. 
28 Ibid. Sid 25-26. 
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- Kraftsamling. Med kraftsamling menar jag en israelisk koncentration till an-

tingen terräng, tid eller förband. För att en kraftsamling skall vara riktig skall 

hela det aktuella förbandet arbeta för och mot kraftsamlingen. Kraftsamling kan 

även vara till en viss idéinriktning. 

- Motståndarens styrkor och svagheter. Med motståndarens styrkor och svag-

heter menar jag att de israeliska styrkorna söker att finna vilka styrkor och svag-

heter som fanns i de palestinska upproren under första och andra intifadan. Jag 

menar även att Israel skall utnyttja de svagheter de funnit i de palestinska uppro-

ren. 

Samtliga tre indikatorer skall vara representerade i fallen för att författaren skall kunna 

hävda att manöverkrigföring nyttjats. 

2.2 Fjärde generationens krigföring 

Det är nu mer än sjuttio år sedan Tyskland under första världskriget utvecklade manö-

verkrigföringen. 1989 ställer William S. Lind frågan om det inte är tid för en ny form av 

krigföring, en fjärde generation.29 Han får svar 1994 av Thomas X. Hammes som i sin ar-

tikel The Evolution of War: The Fourth Generation skriver att 4GW är här.30 Lind överens-

stämmer med Hammes om att 4GW har kommit men de har olika syn på hur den ser 

ut.31 

2.2.1 Introduktion till Linds teori om fjärde generationens krigföring 

Lind delar historiskt in krigföring i tre tidigare generationer samt den nya fjärde. Den 

första generationens krigföring byggde på linjer och kolonner och användes av Napo-

leon. Den andra generationen kom på grund av teknisk utveckling och byggde på eld-

kraft. Den användes under första världskriget. Den tredje generationens krigföring ut-

vecklades under slutat av första världskriget och början av andra. Den bygger på manö-

ver, rörelse och att infiltrera och finna motståndarens styrkor och svagheter.32 Enligt 

Lind finns det delar av de tidigare generationerna som lever vidare i 4GW.33  

 

                                                        
29 Ibid. Sid 13. 
30 http://www.dnipogo.org/fcs/hammes.htm den 10 maj 2015. 
31 Lind. Fourth generation warfare: Another look. Sid 1. 
32 Lind. The changing face of war: into the fourth generation. Sid 14. 
33 Ibid. Sid 15.  

http://www.dnipogo.org/fcs/hammes.htm
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- Den första är mission type orders. Han menar att varje ny generation har med-

fört att slagfältet blivit mer odefinierbart och suddigt. I 4GW är det möjligt att 

hela motståndarens samhälle anfalls och för att göra kunna genomföra detta är 

det viktigt att underställda kan handla i chefens anda. Mission type orders kan 

liknas vid uppdragstaktik. 

- Den andra är ett mindre behov av centraliserad logistik. Eftersom slagfältet 

blir svårare och svårare att definiera samtidigt som det ställs högre krav på högt 

tempo blir logistiken nedprioriterad. Det bli istället viktigare att kunna ta till vara 

på det man erövrar från motståndaren och sådant som samhället har att erbjuda. 

- Det tredje är manöver eller rörlighet. De stora härarnas tid är förbi och istället 

kommer mindre enheter att användas. Detta gör att det blir svårare för motstån-

daren att hitta och bekämpa enheterna. 

- Det fjärde är att sträva efter att motståndaren skall falla isär inifrån snarare 

än att vinna det avgörande slaget. Lind exemplifierar med att möjliga mål kan 

vara att påverka befolkningens stöd för kriget eller att slå mot motståndarens 

kultur. Att finna avgörande punkter och svagheter hos motståndaren är mycket 

viktigt.34 

Många av de särdrag som finns i manöverkrigföringen finns även i 4GW. Lind menar 

dock att 4GW är svårare att definiera; möjligtvis till den nivån att det inte finns några 

tydliga fronter eller slagfält i den bemärkelse vi är vana. Striderna kommer istället utfö-

ras över ett bredare spektrum. Konflikter begränsas inte enbart till fysiska strider utan 

fjärde generationens krigförare angriper även motståndarens samhälle och kultur.35  

Lind ser två möjliga former av 4GW. En baserad på högteknologi och en baserad på ideo-

logi.36 

Den högteknologiska 4GW kan sträcka sig från EMP-vapen för att förstöra motstånda-

rens elektronik till att sprida vanliga datavirus. Istället för de slagfält västvärlden skådat 

tidigare kommer striderna nu att ske i det civila samhället och i infrastrukturen.37 Att 

kunna manipulera och vinkla media till sin egen fördel kan bli ett av de största vapnen 

                                                        
34 Lind. The changing face of war: into the fourth generation. Sid 15. 
35 Ibid. Sid 15-16. 
36 Ibid. Sid 16-17. 
37 Ibid. Sid 16. 



Johan Svenserud datum 27-05-2015  
OP 12-15 

Sida 13 av 40 
 

inom 4GW och som jag nämnt ovan är datavirus ytterligare ett verktyg för att angripa 

både militära och civila mål.38 ”Television news may become more powerful operational 

weapon than armored divisions.”39  

Lind tar avstamp i terrorism när han beskriver den ideologibaserade 4GW. Han poängte-

rar tydligt sin uppfattning att terrorism inte är 4GW utan att det finns delar av terrorism 

som återspeglas inom 4GW.40 Han menar att terrorismen likt 4GW har ett svårdefinier-

bart slagfält som egentligen består av hela motståndarens samhälle. Terroristen har inte 

heller någon centraliserad logistik utan tar sig fram på det samhället har att erbjuda el-

ler på det man vinner från motståndaren. På en mer handfast taktisk nivå har terroris-

ten likt fjärde generationens krigare stort fokus på att finna och slå mot motståndarens 

svaga punkter. På taktiska nivå blir alltså manöver ett viktigt verktyg. Ytterligare en lik-

nelse med terrorism är att, som Lind uttrycker det, kollapsa motståndaren. Med detta 

menar han att slå mot motståndarens bakre delar istället för mot fronten. Detta ef-

tersom terroristen och fjärde generationens krigare har, jämförelsevis, små medel att 

strida med. Ett idealt läge är att inte ta några strider alls mot motståndarens militära 

styrkor utan att direkt angripa motståndaren på dennes territorium och i dennes sam-

hälle.41  

Västvärldens stora styrka är det fria samhället med lagar och ordning. I strider mot ter-

rorister och fjärde generationens krigare blir detta en svaghet för västländer och en 

stryka för terroristen och fjärde generationens krigare. Genom det fria samhället kan de 

skaffa sig inflytande i olika sammanhang. De skyddas av de lagar som finns i samhället, 

givet att de behandlas inom ramarna för dem. Om de inte gör det så blir de snabbt upp-

målade som offer i media vilket ger terroristen och fjärde generationens krigare en vinn 

vinn situation. På detta viset kan de, ironiskt nog, skyddas av just det samhälle de angri-

per.42 

Som jag nämnde ovan menar inte Lind att terrorism är 4GW men han pekar på att det 

finns likheter mellan en ideologibaserad 4GW och terrorism. Vidare ger han tre exempel 

                                                        
38 Lind. The changing face of war: into the fourth generation. Sid 16-17. 
39 Ibid. Sid 16. 
40 Ibid. Sid 17. 
41 Ibid. Sid 17. 
42 Ibid. Sid 18. 



Johan Svenserud datum 27-05-2015  
OP 12-15 

Sida 14 av 40 
 

på vad som kan hända om man kombinerar den högteknologiska fjärde generationen 

med den ideologibaserade. Han menar då att man kan få en gränsöverskridande part 

som baseras på ideologi eller religion. Att denna part skulle slå direkt mot motstånda-

rens kultur och på ett mycket kompetent vis använda sig av media för att sprida sina 

budskap. Ett exempel på hur fjärde generationens krigare kan använda sig av media är 

att visa TV-bilder på civila som skadats och dödats vid bombräder mot militära mål. Det 

skulle snabbt kunna vända vad som inledningsvis var en militär framgång till ett stort 

bakslag i den egna opinionen.43 

Lind hävdar att kultur är ett viktigt vapen i 4GW. Ovan har jag nämnt att det kommer ske 

angrepp direkt på motståndarens kultur. Det är bara en sida av kulturens betydelse för 

4GW. Genom flykt och immigration kan 4GW få fotfäste och inflytande i västvärlden.44 

En punkt där Lind skiljer sig från andra teoretiker inom 4GW är vad som är det egentliga 

målet med 4GW. En vanlig uppfattning är att 4GW syftar till att få motståndarens be-

slutsfattare att inse att deras strategiska mål är ouppnåeliga eller att konflikten är för 

kostsam, helt enkelt att påverka motståndarens vilja att fortsätta konflikten. Lind menar 

att detta är fel, han menar att målet med 4GW inte ligger i motståndarens vilja utan i 

dennes moral. Vinst uppnås genom splittra motståndarens moral. För att förklara sin an-

norlunda syn utgår Lind från, samt tolkar, John Boyds och Martin van Crevelds tankar 

kring krig. John Boyd menar att krig förs i tre nivåer, den fysiska, den mentala och den 

moraliska. Av dessa tre nivåer väger den moraliska tyngst och har störst inflytande på 

kriget. Creveld hävdar att 4GWs största styrka är att utnyttja sin svaghet. Han konstate-

rar att stater, nästan alltid, är överlägsna fjärde generationens krigare på den fysiska ni-

vån. Han exemplifierar med att när soldaten tar på sig sitt kroppsskydd tar fjärde gene-

rationens krigare på sig en ”badrock”. Denna svaghet kan dock utnyttjas på den mora-

liska nivån, den som Boyd hävdar är viktigast. Varje gång som staten använder sin fy-

siska överlägsenhet för att nå framgång på slagfältet förlorar de på det moraliska planet. 

Eftersom den moraliska nivån väger tyngst blir varje sådant tillfälle en vinst för fjärde 

generationens krigare. När en sådan oproportionalitet råder under en längre tid vänder 

styrkeförhållandet till den svages fördel. På det moraliska planet dras staten isär av 

                                                        
43Lind. The changing face of war: into the fourth generation. Sid 18-19. 
44 Lind, William S. The will doesn´t triumph. I Terriff, Terry, et. al. Global insurgence and the future of ar-
med conflict. New York. Routledge. 2008. Sid 102. 
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detta. Inom staten sprids en avsky mot det staten utfärdar på det fysiska planet vilket 

leder till splittringen på det moraliska.45  

2.2.2 Introduktion till Hammes teori om fjärde generationens krigföring 

Som jag tidigare nämnt i problemformuleringen har Thomas X. Hammes skrivit om 

4GW. Han delar liksom Lind åsikten om att denna nya generation av krigföring är framti-

dens krigföring.46 

Hammes delar även Linds uppfattning om att det finns tre tidigare generationer av krig-

föring och han förklarar att kriget utvecklas jämsides med samhället. Därför menar han 

att det nu, omkring sjuttio år efter manöverkrigföringen tillkommande, är tid för en ny 

generation – 4GW.47 

4GW syftar till att övertyga motståndarens politiska ledning och opinion att deras stra-

tegiska mål är för kostsamma alternativt ouppnåeliga. För att göra det används alla till-

gängliga medel och metoder – politiska, ekonomiska, sociala och militära.48 Tidigare har 

fokus legat på att förstöra motståndarens väpnade styrkor, så är inte fallet med 4GW. 

Man söker inte det avgörande slaget utan använder sig av gerillaliknande taktiker, kri-

minalitet i samhället och spridande av vinklad information till olika källor, exempelvis 

media.49  

Hammes delar in sin teori i fyra block. Dessa block är strategiska aspekter, politiska 

aspekter, operationella tekniker och taktiska överväganden.50 Jag kommer nedan att ge 

en kort förklaring till varje block. 

Strategiska aspekter – Som jag nämnt ovan eftersträvas inte vinst på slagfältet. Istället 

försöker man att direkt påverka dem som har inflytande över motståndarens politiska 

vilja. Det sänds budskap till flera olika personer, medier och nationer. Alla med ett speci-

fikt innehåll som passar för att påverka just den mottagaren utifrån sina intressen. 

                                                        
45 Ibid. Sid 102-103. 
46 Hammes, Thomas X. War evolves into the fourth generation. I Terriff, Terry, et. al. Global insurgency and 
the future of armed conflict. New York. Routledge. 2008. Sid 22-23. 
47 Ibid. 
48 Ibid. Sid 42. 
49 Ibid. Sid 36. 
50 Ibid. Sid 36-42. 
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Hammes exemplifierar med striderna i Irak och Afghanistan. Han påtalar att upprorsma-

karna sänder ett budskap till sina anhängare där de hävdar att de skyddar landet från 

inkräktare. Till sina övriga landsmän sänder de budskap att striderna är mellan oss och 

inkräktarna, håll er utanför eller så råkar ni illa ut. Till sina motståndare sänder man 

budskapet att dra sig tillbaka eller fastna i en evig och kostsam strid.51 Detta exempel vi-

sar tydligt på hur man använder sig av olika budskap till olika mottagare för att anpassa 

det man vill säga utifrån det som passar de strategiska målen bäst. 

Politiska aspekter – I de politiska aspekterna menar Hammes att fjärde generationens 

krigare är ute efter att åstadkomma en politisk låsning, både internationellt och hos 

motståndaren. De kan använda sig av organisationer som FN och NATO för att sprida sitt 

budskap och därmed nå ut till stora delar av världens ledare. Det är dock inte bara ett 

politiska budskap som skall levereras, fjärde generationens krigar inriktar sig även på 

att verka mot kritiska sårbarheter i samhället. Hammes exemplifierar med anfall mot ol-

jeproduktion i både Irak och Nigeria. Genom att hota med eller genomföra anfall mot ol-

jeproduktionen sköt man oljepriset i höjden.52 Det påverkar västvärlden direkt och ger 

en signal om att striderna är kostsamma.  

Vidare hävdar Hammes att den som utför 4GW inte är bunden till ett område utan att 

det bör finns en gränsöverskridande bas. Den kan vara grundat på trosuppfattning, nat-

ionalism eller vara kriminella organisationer; gränsöverskridande gruppernas existens 

varierar från fall till fall.53 

Operationella tekniker – Att kommunicera via diplomati är fortfarande ett alternativ 

men det är inte den huvudsakliga kommunikationsvägen i 4GW. Fjärde generationens 

krigare måste fastställa vilket budskap hon vill sända och hur hon vill göra det. Det är 

även viktigt att hon vet vad hon vill åstadkomma med sitt budskap och hur hon får veta 

att budskapet nått fram och givit effekt. Hammes pekar på media och internet som två 

huvudsakliga forum att sprida sitt budskap. Genom internet kan upprorsmakaren distri-

buera sitt budskap utan vinkling och censur från media och de kan kanske tjäna pengar 

på det. När insurgenterna sprider sitt budskap är det viktigt att de inte sända samma 

                                                        
51Hammes. Sid 36. 
52 Ibid. Sid 37. 
53 Ibid. Sid 37-38. 
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meddelande till alla intressegrupper utan att anpassa noga utifrån det budskap man vill 

förmedla.54 På operationell nivå är fjärde generationen en blandning av våldsutövande, 

attacker på samhällsviktiga funktioner och nyttjande av olika medier för att sprida sina 

budskap.55 

Taktiska överväganden – 4GW bedrivs i lågintensiva långa utdragna konflikter. Upp-

rorsmakarna använder sig av många olika medel och metoder för att nå fram till mot-

ståndarens beslutsfattare. Som jag nämnt ovan är att sprida budskap via media och in-

ternet ett tillvägagångssätt. Ett annat, mindre direktriktat, är att använda sig av affärs-

världen, religion och sociala medier.56 Det handlar dock inte bara om att leverera olika 

meddelande utifrån sina strategiska mål. Det måste finnas något att leverera utifrån 

också. Upprorsmakarna kan mycket väl ge guidade turer i flyktingläger för att visa hur 

illa de har det, intervjuer med upprorets ledare, de kan genomför och rapportera om 

kidnappningar och halshuggningar eller rena avrättningar.  Våldshandlingar kommer att 

genomföras i enighet med de budskap som upprorsmakarna vill förmedla.57 Meddelan-

dena som därefter sänds ut om våldet anpassas utifrån mål och mottagare. 

2.2.3 Motiv till valda teorier 

Lind och Hammes är två av de ledande förespråkarna inom 4GW. Dessa två teorier skil-

jer sig åt från varandra och författaren har valt dem på grund av dessa två orsaker. De-

ras ledande ställning samt att de skiljer sig åt från varandra gör att de utgör bra alterna-

tiv till att skapa en bredare definition av 4GW. Hammes öppnar även i sin teori för att 

stater använder 4GW vilket är av stort intresse i denna studie. 

2.3 Egen definition 

Genom att studera både Linds och Hammes teorier om 4GW skapas en vidare förståelse. 

Det går att identifiera både likheter och skillnader i deras tankar. Utifrån ovan beskrivna 

teorier kommer författaren nedan att skapa en gemensam definition för 4GW. För att 

göra detta har författaren identifierat fem områden i varje teori som är särskilt betydel-

sefulla. Dessa presenteras nedan och därefter skapas den gemensamma definitionen. 

                                                        
54 Hammes. Sid 39. 
55 Ibid. Sid 42. 
56 Ibid. Sid 41. 
57 Ibid. Sid 41. 
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2.3.1 Lind 

- Arv från tidigare generationer. 

 Mission type orders och decentraliserat ledarskap. 

 Mindre behov av centraliserad logistik. Det är viktigt att kunna ta till vara 

på sådan man erövrar samt att utnyttja det samhället har att erbjuda. 

 Manöver och rörlighet. Användandet av små smidiga enheter. 

 Bryta ned motståndaren inifrån snarare än att vinna slag vid fronten. 

- 4GW är en kombination av väpnade strider och psykologisk krigföring på mot-

ståndarens samhälle och kultur. 

- En möjlig högteknologisk fjärde generations krigföring med ett offensivt uppträ-

dande och användande av både högteknologiska vapen och manipulering av me-

dia.  

- Utnyttjande av det fria samhället i väst. Lagar och ordning skyddar upprorsma-

kare så länge västmakten följer dem, om de inte följer dem kan upprorsmakarna 

lätt utmålas som offer i media. Demokrati ger en rätt till inflytande. 

- Splittra och bryta ned motståndaren på det mentala planet för att vinna kriget. 

Det handlar inte om att övertyga motståndarens beslutsfattare att deras mål är 

för kostsamma eller ouppnåeliga utan att bryta ned moralen i motståndarens 

samhälle, kultur och militära styrkor.58 

2.3.2 Hammes 

- 4GW syftar till att övertyga motståndarens politiska beslutsfattare att deras stra-

tegiska mål är för kostsamma eller ouppnåeliga. För att göra detta används alla 

tillgängliga medel och metoder – politiska, ekonomiska, sociala och militära. 

- Att sända olika budskap beroende på målgrupp. Genom att sända olika budskap 

till den egna befolkningen, motståndaren och omvärlden kan man hela tiden an-

passa budskapen för att passa sin egen agenda. 

- När ett budskap distribueras är det viktigt att veta vad som skall sägas och vad 

som skall åstadkommas. Det är även viktigt att veta hur det visar sig att bud-

skapet nått fram och vilket resultat det givit. 

                                                        
58 Lind, William S. The chnging face of war into the fourth geneartion & The will doesn´t triuph. I Terriff, 
Terry, et. al. Global insurgency and the future of armed conflict. New York. Routledge. 2008. Sid 15-18, 102. 
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- Åstadkomma en politisk låsning såväl internationellt som hos motståndarens. 

För att göra detta används stora internationella organisationer. Exempelvis 

NATO och FN. 

- 4GW är en blandning av våldsutövande, angrepp på motståndarens samhällsvik-

tiga funktioner och nyttjande av medier för att sprida sina budskap.  

 Upprorsmakarna kan genomföra kidnappningar och avrättningar. 

 Visa reportage från flyktingläger för att åskådliggöra hur miserabelt deras 

levnadsvillkor är. 

De handlingar som utförs är i enighet med den agenda fjärde generationens kri-

gare har med sin krigföring. Budskapen som sedan distribueras är anpassade för 

att passa mål och mottagare och därigenom påverka motståndarens beslutsfat-

tare.59 

2.3.3 Kommentar 

Genom de fem områdena som identifieras i de båda teorierna framgår att Lind har en 

mer offensiv inställning till 4GW. Han pratar om en möjlig användande av högteknolo-

giska vapen, psykologisk krigföring och manipulation. Hammes talar om att övertyga 

istället för att bryta ner, han menar att fjärde generationens krigare skall sända olika 

budskap och nämner inte manipulation. Hammes har ett mildare sätt att förklara 4GW i 

sin teori än vad Lind har.  

Den största skillnaden dem emellan är att Hammes teori syftar till att övertyga motstån-

darens politiska beslutsfattare att konflikten är för kostsam eller att deras strategiska 

mål är ouppnåeliga, Lind menar å sin sida att den moraliska aspekten av kriget är vikti-

gare än vad beslutsfattarna tycker om kostnader och strategiska mål. När nationens mo-

ral är nedbruten menar Lind att dess enda alternativ är att ge upp. Vad beslutsfattarna 

då tycker om kostnader och strategiska mål blir irrelevant då moralen i landet är vikti-

gare.60 Den moraliska aspekten kan i Hammes teori förstås som ett medel för att nå de 

politiska beslutsfattarna, Lind ser den dock som den viktigaste aspekten vilken gör mot-

ståndarens vilja, kostnader och mål irrelevanta. Lind tar stöd av John Boyd och Martin 

                                                        
59 Hammes, Thoma X. The changing face of war. I Terriff, Terry, et. al. Global insurgency and the future of 

armed conflict. New York. Routledge. 2008. Sid 37, 39. 41-42. 
60 Lind. The will doesn´t triumpg. Sid 103. 
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van Crefeld för att stärka sin argumentation.61 Lind betonar att den fjärde generationens 

krigare angriper motståndarens kultur, denna aspekt vidrör inte Hammes lika tydligt. 

Det finns även områden där de är överens, båda menar att krigföringen har utvecklats i 

generationer och att fjärde generationen har arv från de tidigare. De talar om att det 

krävs en kombination av våld och ickevåld. De ser båda att media spelar en stor roll i 

4GW. Lind använder ordet manipulera media medan Hammes är mer försiktig i sitt ord-

val, men båda syftar på betydelsen att nyttja media för sin egen agendas vinning. 

2.3.4 Definition 

Då Lind och Hammes har utgått från upprorsmakare och insurgenter när de skapat sina 

teorier om 4GW kommer författaren av denna uppsats att exkludera visst våldsanvän-

dande som inte anses vara tillämpbart i en undersökning rörande en stat. Kidnapp-

ningar och rena avrättningar exkluderas därför ur författarens egen definition av 4GW 

då det anses vara orimligt handlande av en stat och att likställa med terrorism.  

4GW är en ny form av krigföring, skild från de tidigare generationerna. Det finns dock 

arv från de tidigare som lever vidare i den fjärde. I och med att samhället är en stor del 

av 4GW blir slagfältet mer svårdefinierat vilket ställer höga krav på decentraliserad led-

ning. Små rörliga enheter som kan operera på egen hand blir centrala i krigföringen. 

Inom 4GW är det inte eftersträvansvärt att möta motståndaren i slag på fronten utan 

snarare att bryta ned denne inifrån eller anfalla mot dennes bakre delar.  

4GW är en blandning av våldsutövande och psykologisk krigföring. Det våld som an-

vänds är vanligen guerillaliknande men kan även vara av konventionell militär karaktär, 

det är dock mer ovanligt med konventionella militära insatser. Gerillakrigföring är den 

svages krigföring. Genom god lokalkännedom, gott nyttjande av terrängen samt rörliga 

och snabba anfall kan en svagare part slå en numerärt starkare.62 Det kan även använ-

das högteknologiska vapen, både sådana som är riktade mot samhället och infrastruk-

turen och sådana som är av dödande karaktär. Den psykologiska krigföringen inriktar 

sig mycket mot media och motståndarens kultur. Media används genom att sända olika 

                                                        
61 Lind. The will doesn´t triumph. Sid 103. 
62 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Sid 194. 
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budskap till inhemsk, motståndarens och omvärldens nyhetsrapportering och därige-

nom kan man anpassa vilken information som når ut efter sin agenda.  

Demokratin och de lagar som finns i samhället missbrukas i 4GW. Istället för att följa la-

garna används de som ett skydd från motståndaren. Demokratin används för att skaffa 

sig inflytande över politik och beslutsfattande. 

Syftet med 4GW är att få motståndaren att ge upp. Vägen dit kan vara olika. Hammes fö-

reslår att man vinner genom att övertyga motståndaren att dennes strategiska mål är för 

kostsamma eller ouppnåeliga. Lind föreslår dock att 4GW vinns genom att splittra och 

bryta ned motståndaren på den moraliska nivån, att angripa motståndarens kultur och 

dennes moral. Han menar att en nation inte har något val annat än att ge upp om dess 

moral är kollapsad. Författaren av denna uppsats ser båda dessa vägar som möjliga och 

menar inte att den ena tar ut den andra.  

2.3.5 Operationalisering 

Utifrån den definition som författaren tagit fram ur de båda teorierna operationaliseras 

tre indikatorer fram för att identifiera teorierna i fallstudien om första och andra intifa-

dan. 

- Olika budskap till olika mottagare. Levererade Israel olika budskap till det 

egna folket, det palestinska folket och till omvärlden? För att föda sin agenda och 

nå framgång. Jag ser även att manipulering av media ingår under denna punkt. 

- Nyttjandet av våld. Genomförde Israel guerillalikanande attacker? Använde man 

sig av högteknologiska vapen inom ramen för 4GW? Var Israels användande av 

våld förenligt med de budskap man spred via, bland annat, media? 

- Få motståndaren att ge upp. Agerade Israel aktivt för att få Palestina att fram-

stå som omoraliska hos både israeler, palestinier och omvärlden? Syftade Israels 

strid till att övertyga den palestinska ledningen om att deras strategiska mål var 

för kostsamma eller ouppnåeliga? Genomfördes verksamhet för att bryta ner 

motståndarens moral? 

Samtliga tre indikatorer skall vara representerade i fallen för att författaren skall kunna 

hävda att 4GW nyttjats. 
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3. Metod 

3.1 Fallstudie 

Eftersom studien syftar till att undersöka om det skett ett paradigmskifte inom krigfö-

ring står de valda teorierna i fokus i uppsatsen. Studien genomförs således som en teori-

prövande fallstudie.63 

Undersökningen skall alltså svara på frågan om ett paradigmskifte skett inom krigföring. 

Givet den tid som stått till förfogande och uppsatsens omfattning är det orimligt att för-

fattaren skall studera ett brett urval av fall rörande krigföring. Detta faktum gör att en 

mest lika-design, även kallat jämförande fallstudie64, passar väl för studien. I en studie 

med mest lika-designkaraktär söker den studerande efter fall där de relevanta obero-

ende variablerna är så lika varandra som möjligt medan fallen skiljer sig åt på den bero-

ende. Den beroende variabeln är det som skall undersökas.65  

Att genomföra en mest lika design studie medför vissa problem. I verkligheten är det i 

stort sett omöjligt att finna två fall som enbart skiljer sig på den beroende variabeln.66 

Detta medför att författaren inte valt sina fall slumpvis utan har studerat dem för att 

finna två fall där de avgörande oberoende variablerna är så lika som möjligt medan den 

beroende, som i denna studie är krigföring, är olik.  

3.1.1 Val av fall 

Fallen som valts för denna studie är första och andra intifadorna. Det författaren kom-

mer att studera i fallen är Israels agerande, författaren kommer, där det är nödvändigt 

för att förstå sammanhanget, att beröra Palestina men avgränsar sig i övrigt från Palesti-

nas agerande under intifadorna. Även om det skiljer 13 år mellan intifadorna67 är de re-

levanta oberoende variablerna lika dem emellan. Nedan kommer författaren att i punkt-

form beskriva de oberoende variablerna. 

                                                        
63 Esaiasson, Peter. och Gilljam, Mikael. och Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – Kons-
ten att studera samhälle, individ och marknad Vällingby, Elanders Sverige AB, 2010. Sid 99. 
64 Ibid. Sid 122. 
65 Ibid. Sid 113. 
66 Ibid. Sid 115. 
67 Nationalencyklopedin, intifadan, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan, hämtad 
2015-05-22 
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- Situationen var densamma. Palestina var under båda intifadorna ockuperat av Is-

rael. Detta låg till grund för båda intifadorna. 

- Konflikten utspelade sig på samma geografiska plats. 

- Konflikten fördes under båda intifadorna mellan staten Israel och det ockuperade 

Palestina.  

Den beroende variabeln i fallen är Israels krigföring som inte var densamma under 

första och andra intifadan. Genom att den beroende variabeln, krigföring, inte är lika kan 

författaren undersöka om Israel tillämpade manöverkrigföring eller 4GW under intifa-

dorna. Israel lämpar sig särskilt väl som fall då de av många anses vara bland de världs-

ledande inom manöverkrigföring.68 I William S. Linds Handbok manöverkrigföring ex-

emplifieras det även med israeliska operationer genomförda under Yom Kippur kriget, 

Lind menar att de är goda exempel på väl utförd manöverkrigföring.69 Om författaren 

kan påvisa att Israel, som är ledande inom manöverkrigföring, har ändrat krigförings-

form till 4GW är det rimligt att anta att detta är fallet även för andra stater och därige-

nom kan ett paradigmskifte ifråga om krigföring urskiljas. 

3.1.2 Tillvägagångssätt 

I analysen kommer författaren att ge en beskrivning av respektive fall. Fallbeskrivning-

arna kommer att bestå av en presentation av intifadan. Efter respektive fallbeskrivning 

genomförs analysen utifrån de indikatorer som tidigare tagits fram under operational-

isering. Varje indikator kommer att analyseras var för sig och en sammanställning sker 

sedan under resultatkapitlet. 

3.1.3 Sammanfattning metod  

Uppsatsen genomförs som en teoriprövande fallstudie med mest lika-design. Detta inne 

bär att teorierna kommer att testas på två fall som är valda utifrån att de relevanta obe-

roende variablerna är lika medan den beroende variabeln skiljer sig mellan fallen. För-

delen med denna metod är att författaren genomför mycket av det analytiska arbetet i 

och med valet av fall. Genom att finna ett fall där de oberoende variablerna är lika me-

dan den beroende är olik behöver inte författaren genomföra en bred studie av fall.70 

                                                        
68 Creveld van. Air power and maneuver warfare. Sid 153, 160. 
69 Lind. Handbok manöverkrigföring. Sid 13, 21. 
70 Esaiasson, et. al. Sid 113. 
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3.2 Operationalisering  

Operationaliseringen sker i syfte att omvandla det som är generellt till något konkret.71 I 

denna uppsats har teorierna om manöverkrigföring och 4GW operationaliserats till var-

dera tre konkreta indikatorer. Vid operationalisering är det viktigt att differensen mel-

lan indikatorerna och teorin in blir för stor. En för stor differens leder till att studiens 

validitet blir lidande.72 

Operationalisering presenteras i denna studie i direkt anslutning till teoribeskrivning-

arna. 

- För operationalisering av manöverkrigföring se kapitel 2.1.1 Operationalisering. 

- För operationalisering av 4GW se kapitel 2.3.5 Operationalisering.  

4. Analys 

”Analysprocessen innebär att man söker efter saker som ligger under ytinnehållet i data – 

kärnelement som förklarar vad saker är och hur de fungerar.”73 Analysen i denna uppsats 

syftar till att testa de ovan beskriva teorierna om manöverkrigföring och 4GW. 

4.1 Första intifadan 

Ett obeväpnat uppror bröt 1987 ut på Gazaremsan, det var Palestina som reste sig mot 

det ockuperande Israel. Upproret spred sig snabbt till Västbanken och det som började 

som ett mindre uppror kom snart att omfatta stora delar av det palestinska folket. Syftet 

med den första intifadan var att Palestina skulle bryta sig loss från det ockuperande Is-

rael och bilda ett eget samhälle.74 Intifadan kom som en överraskning för Israel som inte 

var förberedda på en sådan konflikt.75 Den första intifadan avtog under 1993.76 

                                                        
71 Johannessen, Asbörn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö. Liber. 
2003. Sid 44-45. 
72 Esaiasson, et. al. Sid 59-60. 
73 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. Lund. Studentlitteratur AB. 2009. Sid 319. 
74 Nationalencyklopedin, intifadan, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan, hämtad 
2015-05-23 
75 Inbar, Efraim. Israel´s national security Issues and challenges since the Yom Kippur War. New York. Rout-
ledge. 2008. Sid 41. 
76 Nationalencyklopedin, intifadan, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan, hämtad 
2015-05-25 
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Inledningsvis under intifadan var Israels strategi att upprätthålla lag och ordning med 

gränspolisen. Israeliska försvarsmakten (IDF) skulle utnyttjas som reserv. I händelse av 

uppror skulle IDF tillse att utegångsförbud efterlevdes av palestinierna. För att kunna 

genomföra denna uppgift krävdes det att IDF ökade sina numerärer i de ockuperade om-

rådena samt arresterade de som låg bakom upploppen. IDF saknade utbildning för att 

bekämpa upplopp och var styrda från högre ort att inte använda skarp ammunition. 

Trots att detta var det i stort sett det enda alternativ IDF hade för att skydda sig själva då 

man saknade relevant utrustning för att bruka icke-dödligt våld.77 Israel hade tårgas och 

gummikulor men dessa visade sig ineffektiva på längre avstånd och palestinierna kunde 

fortfarande nå de israeliska soldaterna med stenkastning och molotov cocktails78. För 

att undkomma stenkastning och molotov cocktails tillfördes IDF plastkulor till sina eld-

handvapen. Dessa hade ett effektivt skjutavstånd på cirka 100 meter vilket var betydligt 

längre än gummikulorna. Genom att använda plastkulor kunde IDF skapa sig ett avstånd 

till palestinierna som var längre än kastavstånd.79 

1988 gjorde Israels försvarsminister Yitzhak Rabin ett uttalade där han sade att han inte 

var säker på att palestiniernas mål med intifadan stannade vid att tvinga Israel bort från 

de ockuperade områdena. Detta gjorde att intifadan blev ett hot mot Israels integritet. 

Det blev nu en större acceptans för IDF att bruka våld.80 Upplopp och demostationer 

skulle slås ned. IDF använde våld för att slå ned upplopp, skingra demonstrationer och i 

avskräckande syfte. Ingen har dött av lite stryk menade Rabin.81 Då IDF fått utstå kritik 

för att de använde skjutvapen mot palestinierna delades batonger i både trä och metall 

ut till soldaterna och ett godkännande av att bryta ben på palestinierna utfärdades.82 Att 

bryta ben på palestinierna och att ingen dött av att få stryk var uttryck som inte definie-

rades vidare utan det var upp till IDF att tolka vad som menades med de orden.83 Ytterli-

                                                        
77 Inbar. Sid 41. 
78 Improviserad brandbomb. 
79 Catignani, Sergio. Israeli counter-insurgency and the Intifadas: dilemmas of a conventional army. Rout-
ledge, 2008. Sid 82. 
80 Inbar. Sid 42. 
81 Inbar. Sid 42. 
82 King, Mary Elizabeth, Mary King, and Jimmy Carter. A quiet revolution: the first Palestinian Intifada and nonviolent 
resistance. Nation Books, 2009. Sid 7. 
83 Ron, James. "Savage restraint: Israel, Palestine and the dialectics of legal repression." Social Problems 
47.4 (2000): 445-472.. Sid 457-458. 
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gare en våldshandling som IDF utövade var att beslagta eller riva hus. Om en militär be-

fälhavare84 hade anledning att misstänka att vapen fanns i eller skjutits från en byggnad 

ägde denne rätt att beslagta och förstöra byggnaden. Huruvida den som ägde, och bodde 

i byggnaden var inblandad var oväsentligt och Israel delade inte ut någon kompensation 

till de drabbade.85 Efraim Inbar citerar den israeliska generalen Amram Mitzina som 

sade att det mer våldsamma tillvägagångssättet var framgångsrikt. Mitzina menade att 

de israeliska soldaternas självförtroende ökade genom att de fick bruka våld medan vål-

det hade en avskräckande effekt på palestinierna.86  

Kort efter att direktiven om att bruka mer våld gavs insåg den israeliska ledningen att 

man inte kunde vinna konflikten med vålds- och vapenmakt. Man inriktade sig istället på 

civila åtgärder till förmån för de militära. Ekonomiska påtryckningar och hindrande av 

palestiniernas möjlighet till fri rörlighet är två exempel på nya åtgärder. Israel hade från 

början velat lösa konflikten snabbt med militära medel. Precis så som man gjort under 

sina tidigare krig mot araberna. Nu insåg man att intifadan skiljde sig från tidigare krig 

och att det skulle bli utdraget. Trots att Israel nu inriktade sig på andra lösningar än rent 

militära ökade man sin militära närvaro men nästan tio gånger. IDF fick dock andra upp-

gifter och de användes inte längre för att bryta upp demonstrationer eller till att slå pa-

lestinier. Istället för att försöka nå ett snabbt avgörande blev IDFs agerande mer utnö-

tande med mindre våldsanvändande.87  

Under den första intifadan beskrevs Israels som brutala och hemska i media. Elizabeth 

King hänvisar till tidningen Haaretz som uppgav att bara tre dagar efter det israeliska 

godkännandet om att bryta ben på palestinier behandlades 197 palestinier för olika ben-

brott.88 När Israel genomförde bestraffningar, exempelvis husförstörningar, bjöd man in 

media så att man kunde avskräcka andra palestinier från att begå brott. Eftersom Israel 

sällan ville att media skulle bevaka intifadan visar detta hur viktiga dessa bestraffningar 

                                                        
84 Författaren har inte funnit empiri som definierat vad som menas med militär befälhavare. Därför gör 
författaren att antagande att med militär befälhavare anses officer. 
85 Silber, Efrat. Israel’s Policy of House Demolitions During the First Intifada, 1987–1993. Sid 96. 
http://www.tandfonline.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/doi/abs/10.1080/09546553.2010.515133. 
Hämtad den 27 maj 2015. Sid 93-94. 
86 Inbar. Sid 43. 
87 Inbar. Sid 43-46. 
88 King. Sid 8. 

http://www.tandfonline.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/doi/abs/10.1080/09546553.2010.515133
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var för Israel och vilket värde man satte till avskräckning.89 Dagens nyheters korrespon-

dent Lars Boström skriver 1993 om intifadan. Han skriver att de ockuperade områdena 

varit stängda sedan mars 1993, de palestinier som hade arbete på den israeliska sidan 

kan inte komma dit. Detta slog hårt mot palestinierna både ekonomiskt och socialt. Han 

beskriver även att våldet och dödandet ökat. I artikeln skriver Boström att israelerna 

menar att dödandet av barn är misstag.90  

4.1.1 Manöverkrigföring 

4.1.1.1 Uppdragstaktik 

Yitzak Rabin sade att israelerna skulle bryta ben på palestinierna. Detta definierades 

inte vidare inom IDF.91 Att ge ett sådant direktiv skulle kunna ses som en form av upp-

dragstaktik från en mycket hög nivå. Författaren av denna uppsats menar att detta kan 

ses som ett exempel på uppdragstaktik då det Rabin sade lämnades öppet för de under-

ställda att tolka. Samtidigt kan författaren inte se Rabins uttalande som en målbild eller 

ett uppdrag utan snarare som ett tillvägagångssätt vilket inte är grundtanken med upp-

dragstaktik. Därför anses Rabins direktiv inte vara uppdragstaktik. 

En militär befälhavare har rätt att beslagta och förstöra hus som denne rimligen kan 

anta har med terroristverksamhet att göra.92 Återigen anser författaren att det är tude-

lat om det är uppdragstaktik. Det visar på en decentraliserat ledd styrka då det var upp 

till gängse militära befälhavare att genomföra dessa husförstöringar.  

4.1.1.2 Kraftsamling 

Israel tillförde ökade numerär av IDF till de ockuperade områdena. Inledningsvis kon-

centrerades dock insatserna till att upprätthålla lag och ordning.93 Truppförflyttningen 

till de ockuperade områdena är en slags kraftsamling av trupper till ett specifikt område.  

                                                        
89 Silber. Sid 96. 
90 Boström, Lars. "Israelerna har blivit tyranner." Situationen är värre än någonsin för palestinierna i det 
överbefolkade Gaza. Dagens Nyheter. 1993-06-13. Hämtad den 26 maj 2015. 
91 Ron. Sid 457-458. 
92 Silber, Efrat. Sid 93-94. 
93 Inbar. Sid 41. 
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När Israelerna märkte att intifadan inte var ett kort uppror tog man till våld. Man skulle 

med våld slå ner upplopp och skingra demonstrationer.94 Detta är varken en kraftsam-

ling till terräng, tid eller trupp. Det är en kraftsamling till idén att våld skall lösa proble-

met. 

Efter att den israeliska ledningen insett av konflikten inte skulle lösas med våld koncen-

trerade man sig istället på att hindra palestiniernas fria rörlighet och till ekonomiska på-

tryckningar.95  

4.1.1.3 Motståndarens styrkor och svagheter 

Palestiniernas huvudsakliga vapen mot IDF var stenkastning och molotov cocktails. För 

att kunna påverka IDF med dessa vapen var palestinierna tvungna att vara inom kast-

avstånd. Detta var en svaghet Israel snabbt anpassade sig till och de började använda 

plastkulor, cirka 100 meters räckvidd, istället för gummikulor och tårgas.96 

IDF såg inledningsvis det mer våldsamma tillvägagångssättet som en fördel för de egna 

styrkorna då det höjde moralen hos de egna styrkorna och fungerade i avskräckande 

syfte mot palestinierna. När man sedan märkte att våld inte ledde till framgång. Utnytt-

jade man istället det faktum att man kunde hindra palestinierna från att röra sig och fo-

kusera påtryckningar mot deras ekonomi.97 

4.1.2 Fjärde generationens krigföring 

4.1.2.1 Olika budskap till olika mottagare 

Israel tog företrädesvis avstånd från media under första intifadan. När man genomförde 

husförstörningar bjöd man dock in media till att rapportera och filma. Detta gjorde man 

i avskräckande syfte för att dämpa det palestinska upproret.98 Detta är ett sätt att an-

vända media för att nå framgång och att framhäva sin egen agenda. 

                                                        
94 Inbar. Sid 42. 
95 Inbar. Sid. 43-46. 
96 Catignani, Sergio. Israeli counter-insurgency and the Intifadas: dilemmas of a conventional army. Rout-
ledge, 2008. Sid 82. 
97 Inbar. Sid. 43-46. & Boström, Lars. "Israelerna har blivit tyranner." Situationen är värre än någonsin för 
palestinierna i det överbefolkade Gaza. Dagens Nyheter. 1993-06-13. Hämtad den 26 maj 2015. 
98 Silber. Sid 96. 
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4.1.2.2 Nyttjandet av våld 

Israel använde sig inte av gerillaliknande attacker på palestinierna utan snarare av ett 

mer, utifrån krigföring, svårdefinierat våld. Israel använde våld för att slå ner pales-

tinska upplopp och demonstrationer. Det våld som grundar sig i Rabins uttalande om att 

bryta ben på palestinier99 är varken konventionellt eller gerillaliknande. IDF använde sig 

inte av högteknologiska vapen utan snarare framgår det att man nyttjade träklubbor och 

batonger mot palestinierna.100 Detta tillsammans med användandet av gummi- och 

plastkulor anses inte vara av högteknologisk karaktär. 

4.1.2.3 Få motståndaren att ge upp 

När Israel insåg att konflikten inte kunde lösas med militära medel inriktade man sig 

istället på det palestinska samhället. Bland annat omöjliggjorde Israel för palestinier att 

röra sig fritt och de tillsåg att genomföra ekonomiska sanktioner och påfrestningar på 

palestinierna.101  

Som jag nämnt ovan undvek IDF ofta kontakt med media under intifadan men när de ge-

nomförde husförtörningar bjöds media ofta in för att filma och rapportera om händel-

sen. Detta gjorde man i avskräckande syfte.102 Detta avskräckande kan mycket väl ha på-

verkat moralen hos palestinierna men den kan lika gärna ha orsakat fler upplopp. 

 

4.2 Andra intifadan 

Den andra intifadan, även kallad al-Aqsa intifadan, började år 2000. Den utlösande orsa-

ken uppges ofta vara Ariel Sharons provocerande besök vid al-Aqsa moskén i Jerusalem. 

Enligt Nationalencyklopedin, som hänvisar till palestinska källor, var den andra intifa-

dan en planerad protest mot Israels fortsatta ockupation och bosättningar. När Yassir 

Arafat, efter sin död 2004, efterträddes av Mahmoud Abbas ebbade den andra intifadan 

ut och den var över i början av 2005.103 Den första intifadan var från palestiernas sida 

                                                        
99 King. Sid 8. 
100 Ibid. Sid 7. 
101 Inbar. Sid. 43-46. & Boström, Lars. "Israelerna har blivit tyranner." Situationen är värre än någonsin för 
palestinierna i det överbefolkade Gaza. Dagens Nyheter. 1993-06-13. Hämtad den 26 maj 2015. 
102 Silber. Sid 96. 
103 Nationalencyklopedin, intifadan, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan, hämtad 
2015-05-25 
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ett obeväpnat uppror, det var inte den andra. Den andra intifadan innehöll en högre 

grad av våld från den palestinska sidan. Den bestod, precis som första, av demonstrat-

ioner men också av skjutningar och självmordsbombningar.104  

På grund av palestiniernas våldsamma uppror under den andra intifadan tvingades Is-

rael att vidtaga hårda motåtgärder. Dessa hårda motåtgärder återspeglas i generalen 

Amos Yadlins et. al. artikel Military Ethics of Fighting Terror: An Israeli Perspective där 

han skriver att under vissa förutsättningar är urskillningslöst våld försvarbart.105  

Som jag nämnt ovan var den andra intifadan mer våldsam än den första. Bara under de 

första månaderna av den andra intifadan uppger den Israeliska översten Yossi Kupper-

waser att IDF sköt över en miljon kulor 5,56106 i de ockuperade områdena.107  

Efter den fösta intifadan hade opinionen i Israel varit för att lösa konflikten med Pales-

tina genom politik. Några år in i den andra intifadan hade den opinionen vänt. Detta be-

rodde främst på det våldsamma tillvägagångssätt Palestinierna nyttjade i den andra inti-

fadan. Detta ledde till att Israel 2002 iscensatte operation defensive shield.108 Operation 

defensive shield är signifikant för Israels offensiva uppträdande under andra intifadan. 

Man inledde en offensiv på Västbanken och gick in i både städer och flyktingförlägg-

ningar såväl som på landsbygden.109 Man genomförde även så kallade targeted killings 

vilket betyder att IDF genom punktattacker dödade terrorister samt ledare för det pales-

tinska upproret.110 

Under operation defensive shield utövade Israel en taktik de kallade walking through 

walls. När de skulle anfalla flyktinglägret Balata, utanför Nablus på norra Västbanken, 

                                                        
104 Kober, Avi. Israel´s wars of attrition: Operational and Moral Dilemas. I Inbar, Efraim. Israel´s stratigic 
agenda. New York. Routledge. 2007. Sid 198. 
105 Yadlin, Amos et. al. Military Ethics of Fighting Terror: An Israeli Perspective. Sid 19. http://www.tand-
fonline.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/doi/full/10.1080/15027570510014642. Hämtad den 27 maj 
2015. 
106 5,56 är ammunition till eldhandvapen. 
107 Catignani, Sergio. Israeli counter-insurgency and the Intifadas: dilemmas of a conventional army. Rout-
ledge, 2008. Sid 103. 
108 Ibid. Sid 108. 
109 Kober, Avi. Israel´s wars of attrition: Operational and Moral Dilemas. I Inbar, Efraim. Israel´s stratigic 
agenda. New York. Routledge. 2007. Sid 198. 
110 Kober, Avi. Targeted killing during the second intifada: The quest for effectiveness. http://jour-
nals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/viewArticle/8292/9353. Hämtad den 27 maj 2015. 

http://www.tandfonline.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/doi/full/10.1080/15027570510014642
http://www.tandfonline.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/doi/full/10.1080/15027570510014642
http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/viewArticle/8292/9353
http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/viewArticle/8292/9353
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hade palestinierna barrikerat sig i lägret. De hade ställt upp cementfyllda oljefat vid in-

farterna till lägret, grävt diken, minera gator med improviserade minor och försåtmine-

rat dörrar, fönster och trappor till byggnader. Detta gjorda att IDF var tvungna att an-

passa sin taktik. Walking through walls blev svaret. Den israeliske generalen Aviv 

Kochavi ledde anfallet mot Balata. När han gav order till sina underställda sade han att 

de under dagen skulle omringa staden för att under natten manövrera sig in i den-

samma, genom väggarna. Tydligare än så var inte ordern. 111 Det innebar bokstavligt ta-

lat att de israeliska soldaterna istället för att framrycka längs gatorna slog, eller 

sprängde, hål i väggar och därigenom kunde de framrycka genom byggnader. Efter att 

man slagit eller sprängt hål i en vägg kastades det in chockgranater eller sköts in genom 

hålet innan soldaterna gick in genom det öppnade hålet.112 Anfallet mot Balata genom-

fördes genom att små grupper manövrerade sig genom lägrets byggnader från alla håll 

samtidigt. När IDF tog byggnader tvingade man ut palestinierna på de minerade gatorna 

där de var enkla mål för israeliska prickskyttar.113 Anfallet var lyckat och taktiken wal-

king through walls anammades på fler platser av IDF. En soldat som var med och ge-

nomförde taktiken i Jenin sade att de aldrig lämnade byggnaderna, hela brigaden fanns 

inne i palestinierna hem till och med fordon kördes in i husen. Taktiken ställde höga 

krav på samordning och israelerna delades in i mindre enheter för att kunna anfalla från 

alla riktningar. När de gjort ett hål i en vägg markerades det om det var en ingång eller 

utgång eller om det inte var en passage. Därigenom kunde man dirigera rörelserna i be-

byggelsen utan risker. Walking through walls-taktiken understöddes ofta av flyg vilka 

även släppte bomber mot byggnader.114 

Ariel Sharon påtalade ofta för IDF att de inte klarade av att hålla flyktinglägren i schack. 

Han prata gärna om hur han, när han var general, gått in i flyktinglägren och hållit ord-

ning.115 Två månader efter att Sharon tillträtt som premiärminister kallade han till sig 

överbefälhavaren Shaul Mofaz för att tala med honom om palestinafrågan. Sharon ville 

att palestinierna varje morgon skulle vakna och märka att tio personer hade dött. Han 

                                                        
111 Weizman, Eyal. Hollow land Israel´s architecture of occupation. London. Verso. 2010. Sid 192-193. 
112 Ibid. Sid 194. 
113 Ibid. Sid 193-194. 
114 Ibid. Sid 194-196. 
115 Ibid. Sid 193. 
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manade till kreativitet och effektivitet. Redan dagen efter gav Mofaz order till sina un-

derställda om detta. Han sade likt Sharon att han ville se tio döda palestinier varje mor-

gon. 116 I boken Bryt tystnaden återger israeliska soldater vad de upplevt i de ockuperade 

områdena. Flera av dem berättar om tillfällen där IDF genomfört regelrätta mord eller 

gett order om att döda obeväpnade palestinier.117 

Under början av operation defensive shield valde Israel att varken informera eller tillåta 

att media närvarade. IDF fick kritik för detta och det sades även att på grund av att IDF 

inte tillät medierapportering så kunde palestinierna sprida nyheter om israeliska mass-

mord.118 I en artikel i Svenska dagbladet 21 februari 2002 framhåller Israels politiska 

ledning att Israel är öppna för fred men att det är upp till palestinierna att välja hur det 

ska bli. De menar att om palestinierna fortsätter att genomföra gerillaaktioner och själv-

mordsbombningar mot israeliska mål tvingas Israel att svara med krig.119 I en senare ar-

tikel skriver Svenska Dagbladet om att Israel genomfört anfall för att finna tunnlar där 

palestinierna ska ha smugglat vapen från Egypten. Dessa tunnlar skall inte ha hittats 

men de israeliska styrkorna fortsatte ändå anfallet som enligt en palestinsk källa omfat-

tade omkring 40 stridsvagnar understödda av attackhelikoptrar.120 

4.2.1 Manöverkrigföring 

4.2.1.1 Uppdragstaktik 

Ordern som Aviv Kochavi gav till sina underställda innan anfallet mot Balata var av upp-

dragskaraktär. Han gav order om vad han ville uppnå, till viss del hur, och lämnade till 

sina underställda att lösa ut striden själva. Hans krav var att de skulle framrycka genom 

väggar. Vidare var taktiken vid anfallet mot Balata ett exempel på decentraliserad led-

ning. Efter att IDF omringat flyktinglägret anföll man med mindre enheter från alla rikt-

ningar.121 

                                                        
116 Ibid. Sid 196. 
117 Sammanställning av gruppen Breaking the silence. Bryt Tystnaden! Stockholm. Leopard Förlag. 2013. 
Sid. 47-51, 65-66, 88-90. 
118 THE IDF AND THE PRESS DURING HOSTILITIES. A symposium held on 4 June 2002 at The Israeli de-
mocracy institute. Sid 26. http://en.idi.org.il/media/1431355/IDFPress.pdf. Hämtad den 25 maj 2015. 
119 Svenska dagbladet. Minst 17 palestinier dödade. 21 februari 2002. http://www.svd.se/minst-17-pales-
tinier-dodade. Hämtad den 26 maj 2015. 
120 Svenska dagbladet. Israel gick åter in i flyktingläger. 14 oktober 2003. http://www.svd.se/israel-gick-
ater-in-i-flyktinglager. Hämtad den 26 maj 2015. 
121 Weizman. Sid 193-194. 
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Sharons direktiv till Mofaz, som han förde vidare till IDF, om att varje natt döda 10 pa-

lestinier är ett exempel på uppdragstaktik. Det Sharon gjorde var att ge Mofaz en mål-

bild och ett uppdrag. Sharon ville vakna varje morgon och höra att tio palestinier blivit 

dödade, han berättade inte hur det skulle göras utan uppmanade till kreativitet från 

Mofaz sida.122 

4.2.1.2 Kraftsamling 

Från 2002 när Israel iscensatte operation defensive shield hade IDF ett offensivt uppträ-

dande.123 När man upptäckte att taktiken walking through walls var framgångsrik spred 

sig denna från Balata till övriga IDF.124 När IDF genomförde strid i bebyggelse kraftsam-

lade man förbanden till att anfalla genom väggar och byggnader. 

4.2.1.3 Motståndarens styrkor och svagheter 

Det faktum att palestinierna var benägna att använda mer våld under den andra intifa-

dan blev i realiteten en svaghet för dem. Detta gjorde att även Israel på ett legitimt vis 

kunde svara med mer våld. Genom att öka våldet gjorde palestinierna intifadan till ett 

hot mot alla israeler.125 Israel kunde därmed hävda att de agerade i självförsvar.  

När IDF anföll Balata hade palestinierna barrikerat sig i lägret. Vägar, trappor, dörrar 

och fönster var alla oframkomliga för de israeliska soldaterna. Israelerna vände detta till 

sin fördel och såg överraskningsmomentet i att anfalla genom väggarna som sin styrka 

och palestiniernas svaghet. Palestinierna väntade sig ett konventionellt anfall längs läg-

rets gator men israelerna gjorde något helt annat.126 

4.2.2 Fjärde generationens krigföring 

4.2.2.1 Olika budskap till olika mottagare 

Till överbefälhavaren Shaul Mofaz gav Ariel Sharon order om att döda palestinier varje 

natt. Han ville att palestinierna skulle få lära sig en läxa.127 Detta stämmer inte alls med 

den bild av Israels agerande som man försökte visa i media. Där framhöll Israel palesti-

nierna som den aggressiva parten av konflikten. I Svenska Dagbladet stod det att läsa att 

                                                        
122 Weizman. 196. 
123 Kober, Avi. Israel´s wars of attrition: Operational and Moral dilemas. I Inbar, Efraim. Israel´s strategic 
agenda. New York. Routledge. 2007. Sid 198. 
124 Weizman. Sid 195. 
125 Cars, Hadar & Klein, Ernst. Israel och säkerheten. Världsplotikens Dagsfrågor, 2006/3. Sid 8. 
126 Weizman. Sid 198-199. 
127 Weizman. Sid 196. 
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Israel var öppna för fred men om palestinierna ville ha krig så skulle Israel svara med 

samma metoder.128 Under början av operation defensive shield valde IDF att utestänga 

media helt vilket resulterade i att palestinska grupper kunde sprida budskap om israe-

liska massmord.129 Att IDF valde att utestänga media gav alltså negativ publicitet för Is-

rael. 

4.2.2.2 Nyttjandet av våld 

Walking through walls genomfördes i små autonoma grupper och kan liknas vid gerilla-

karaktär. IDF visade prov på gott nyttjande av terräng såväl som rörlighet och snabbhet. 

De hade dock omringat flyktinglägret vilket tyder på att de inte var underlägsna i nume-

rär.130 De mindre grupperna visade prov på gerillaliknande krigföring men hela anfallet 

är mer att likna vid manöverkrigföring. 

Anfallet genomfördes med understöd av flyg vilket är att använda högteknologiska va-

pen.131 Då IDF, som jag nämnt ovan, valde att utestänga media från operation defensive 

shield har författaren svår att identifiera de israeliska budskapen under denna period. 

Därigenom bedöms de högteknologiska vapnen inte vara inom ramen för 4GW. 

4.2.2.3 Få motståndaren att ge upp 

Efter den fösta intifadan var folkopinionen i Israel för att lösa konflikten med Palestina 

på ett fredligt vis. Några år in i den andra intifadan hade den opinionen vänt.132 Palesti-

nierna framstod som omoraliska det sågs som ett hot mot den Israeliska staten.133  

Som jag nämnt tidigare gav Ariel Sharon order till överbefälhavaren Mofaz att han vill 

höra talas om dödade palestinier varje dag. Sharon sade att palestinierna skulle få be-

tala. Varje morgon skulle de vakna och inte veta vad som hänt, bara att de hade dödade 

bland dem.134 Detta är en aktiv åtgärd Israel vidtog för att bryta ner palestiniernas mo-

ral. 

                                                        
128 Svenska dagbladet. Israel gick åter in i flyktingläger. 14 oktober 2003. http://www.svd.se/israel-gick-
ater-in-i-flyktinglager. Hämtad den 26 maj 2015. 
129 THE IDF AND THE PRESS DURING HOSTILITIES. A symposium held on 4 June 2002 at The Israeli de-
mocracy institute. Sid 26. http://en.idi.org.il/media/1431355/IDFPress.pdf. Hämtad den 25 maj 2015. 
130 Weizman. 193-194. 
131 Weizman. 196. 
132 Catignani, Sergio. Israeli counter-insurgency and the Intifadas: dilemmas of a conventional army. Rout-
ledge, 2008. Sid 108. 
133 Cars, Hadar, et. al. Sid 8. 
134 Weizman. Sid 196. 
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5. Avslutning 

I detta kapitel kommer författaren att presentera resultat och slutsatser. Författaren 

kommer även att svara på forskningsfrågorna med början på de två underfrågorna och 

därefter den övergripande frågan. 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Manöverkrigföring 

Tillämpade Israel manöverkrigföring under den första och andra intifadan? 

Av analysen framgår att Israel under första intifadan tillämpat uppdragstaktik i form av 

decentraliserad ledning genom att israeliska militära befälhavare ägde rätt att beslagta 

och förstöra hus i de ockuperade områdena som de rimligen kunde anta hade med ter-

roristverksamhet att göra. Man kraftsamlade inledningsvis genom att tillföra mer trup-

per till de ockuperade områdena och senare under konflikten, när man övergivit tanken 

om att våld skulle lösa intifadan, kraftsamlade Israel till att underminera det palestinska 

samhället. Genom att använda plastkulor utnyttjade IDF den svaghet som palestinierna 

hade rörande räckvidd vid stenkastning och molotov cocktails. Plastkulorna hade en 

räckvidd på 100 meter vilket gjorde att IDF undvek att bli träffade av palestiniernas kas-

tade vapen. 

Analysen visar att Israel under den andra intifadan tillämpat uppdragstaktik vid anfallet 

mot Balata. Taktiken walking through walls byggde på decentraliserad ledning och den 

order general Kochavi gav möjliggjorde för underställda att ta egna initiativ. Även Sha-

rons samtal med Mofaz visar på uppdragstaktik. Sharon gav Mofaz en målbild där han 

sade att han ville att tio palestinier skulle dö per natt. Under operation defensive shield 

kraftsamlade IDF till ett offensivt uppträdande och framförallt till taktiken walking 

through walls. Genom den taktiken både fann och utnyttjade IDF palestiniernas svaghet i 

och med att de inte väntade sig ett anfall genom städernas byggnader. 

Analysen har visat att Israel, om än inte fulländat, tillämpat manöverkrigföring under 

både första och andra intifadan. 

5.1.2 Fjärde generationens krigföring 

Tillämpade Israel 4GW under första och andra intifadan? 
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Analysen visar att Israel under den första intifadan i huvudsak tog avstånd från media. 

När man genomförde husförstöringar bjöd man dock in media för att göra reportage. 

Detta för att ge avskräckande exempel till det palestinska folket. Huruvida Israel sände 

olika budskap till olika mottagare har inte kunnat fastställas. Israel nyttjade inte gerilla-

liknande attacker under den först intifadan och man använde sig inte heller av högtek-

nologiska vapen. Snarare nyttjade man tämligen lågteknologiska vapen i form av trä-

klubbor och batonger. När Israel insåg att konflikten inte kunde lösas med våld genom-

fördes istället ekonomiska sanktioner och begränsande av palestiniernas möjlighet till 

fri rörlighet. Som jag tidigare nämnt tilläts media rapportera från husförstöringar. De 

ekonomiska sanktionerna och begränsandet av palestiniernas fria rörlighet ses som di-

rekta attacker på det palestinska samhället. 

Av analysen framgår det att Israel under den andra intifadan till viss del sände olika 

budskap till olika mottagare. Sharon sände till Mofaz att han ville se döda palestinier 

varje dag. Till internationell media, svensk, sände man att Israel var för fred. Under bör-

jan av operation defensive shield återgick Israel till att utestänga media så som man 

gjort under första intifadan. Taktiken walking through walls är på taktisk nivå lik gerilla-

krigföring med små, snabba och rörliga enheter. I det här fallet var de små enheterna del 

av ett större sammanhang vilket ovan förklarats som manöverkrigföring. Israelerna var 

ofta understödda från luften när de genomförde walking through walls. Detta är att 

klassa som högteknologiska vapen men eftersom walking through walls är manöver-

krigföring anses inte de högteknologiska vapnen ha använts inom ramen för 4GW. Sha-

rons samtal med Mofaz har nämnts tidigare och görs så igen. Att varje dag vakna upp 

med tio förluster är ett angrepp på moralen. Syftet med 4GW är att få motståndaren att 

ge upp. Detta uppnås genom att övertyga motståndaren om att dennes strategiska mål 

är ouppnåeliga eller att konflikten är för kostsam. Det andra alternativet är att angripa 

motståndaren moral. 

Analysen har visat att Israel inte tillämpade 4GW under vare sig första eller andra intifa-

dan. 

 

 



Johan Svenserud datum 27-05-2015  
OP 12-15 

Sida 37 av 40 
 

5.1.3 Uppsatsens huvudfråga 

Går det att identifiera ett paradigmskifte inom krigföring? 

Analysen och diskussionen ovan visar att det inte går att identifiera ett paradigmskifte 

inom krigföring. Detta eftersom att analysen visat att Israel tillämpade manöverkrigfö-

ring under både första och andra intifadan medan man inte tillämpat 4GW. 

5.2 Kritik mot egen forskning 

Den egna forskningen har varit lidande av att frågeställning och indikatorer inte varit 

mätbara. Genom att undersöka mätbara frågeställningar och indikatorer hade forsk-

ningen på ett tydligare och korrektare vis svarat på den övergripande frågan om det 

skett ett paradigmskifte inom krigföring. 

Vidare har det funnits väldigt mycket litteratur kring både första och andra intifadan. 

Det har dock varit svårt för författaren att finna litteratur som berör just krigföringen. 

Litteraturen är för det mesta beskrivande på en nivå som inte berör ordrar och hur IDF 

agerat. 

5.3 Betydelse för yrkesutövningen 

Krigföring är centralt i officersyrket. Att studera både historia och utvecklingstrender är 

viktigt för både blivande officerare och generaler. Genom att studera om det skett ett pa-

radigmskifte inom krigföring har författaren skapat sig en förståelse för hur denna skall 

öva sig själv och sitt förband för att kunna strida enligt de premisser som finns inom da-

gens krigföring. Om en officerskår eller en försvarsmakt inte studerar nya trender inom 

krig och krigföring hamnar de snart efter i utvecklingen.  

5.4 Fortsatt forskning 

För att vidare undersöka om det skett ett paradigmskifte krävs det vidare forskning på 

ämnet. Det skulle behöva genomföras en studie av de fall som undersökts i denna studie. 

Fast då med mätbara frågeställningar och indikatorer.  

Det finns även andra teorier om nya ”generationer” av krigföring. Martin van Creveld ta-

lar om non-trinitarian war, Frank Hoffman för sin tes om hybridkrigföring. Dessa teorier 

måste också testas för att undersöka om de kan vara nya paradigmer inom krigföring. 
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