
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-05-17  
Kd Alexander Hecksén 
YOP 06-09 
 

 
 

 

 
Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp 

Författare 
Kadett Alexander Hecksén 

Program 
YOP 06-09 

Handledare 
Metodhandledare Maria Kvarnmarker 
 
Markstridsskolan 

 
 

Datum för inlämnande 
2009-05-17 

Distributed Operations 
En förmåga eller en metod? 

Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar det amerikanska konceptet Distributed Operations (DO) kopplat 
mot den svenska doktrinutvecklingen. Uppsatsen bygger på Mika Ihalainens uppsats 
om DO som en framtida upprorsbekämpningsmetod. Uppsatsen avser fortsätta på 
Mika Ihalainens uppsats, och då främst med hans egna förslag på vidare forskning. 
Syftet med uppsatsen är att besvara frågeställningen ”Är Distributed Operations en 
förmåga eller en metod utifrån hur konceptet nyttjades under Falklandskriget?” och 
att ge ett konceptexempel på hur den svenska Försvarsmakten kan hantera en lågtek-
nologisk fiende samt bidraga till den svenska doktrinutvecklingen, framförallt genom 
en definition av begreppen förmåga och metod. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är 
att ”öppna upp” för vidare studier kring ämnet. 
 Problemställningen har angripits med en kvalitativ textanalys där den nominella 
definitionen av begreppen förmåga och metod har väglett författaren genom empirin 
och slutligen resulterat i ett försöka att avgöra huruvida DO är en förmåga eller me-
tod, sett från hur det nyttjades av SAS i Falklandskriget. Empirin har i huvudsak bestått 
av major Mika Ihalainens och major Brian L. Gilmans (USMC) uppsatser samt ett urval 
av deras källor. Även svenska ordböcker och doktriner har använts för framtagandet 
av en nominell definition av de för uppsatsen centrala begreppen.  
Uppsatsen visar att Distributed Operations bör betraktas som just ett koncept, ett 
koncept som skapar, binder samman och driver utvecklingen av metoder i syfte att 
uppnå vissa förmågor. 
Nyckelord: Distributed Operations, DO, Counterinsurgency, COIN, capability, method, 
upprorsbekämpning, förmåga, metod. 
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Distributed Operations 
Capability or method? 

Abstract 
The essay deals with the American concept of Distributed Operations (DO) and the 
Swedish development of doctrines. The essay has its origin in major Mika Ihalainens 
essay on DO as a future method of fighting Small Wars. This essay intends to continue 
with Mika Ihalainens suggestion for future research and the dual purpose of this essay 
is to answer the question “Is Distributed Operations a capability or a method as seen 
from how it was used during the Falklands war?”. It’s second purpose is to describe a 
concept to the Swedish Armed Forces as an example on how to deal with a low-tech 
enemy and also to contribute to the Swedish doctrinal development, especially re-
garding the definition of the concepts capability and method. Another purpose of this 
essay is to open up the subject for more widened and thorough studies.  
 
This study has been carried out through a qualitative analysis where the definition of 
capability and method has guided the author through the empiric material and has fi-
nally resulted in an attempt to decide whether DO is a capability or a method, based 
upon how the concept was used by the SAS during the Falklands war. The empiric ma-
terial has mainly consisted of major Mika Ihalainens and major Brian L. Gilmans essays 
and has been complemented with their original sources. The author has also used 
Swedish dictionaries and doctrines for the production of the nominal definition of the 
central notions of the essay. 
The result of the essay is that Distributed Operations should be considered as a con-
cept which creates, binds together and forces the development of methods with the 
purpose to achieve certain capabilities. 
Key words: Distributed Operations, DO, Counterinsurgency, COIN, capability, method, 
upprorsbekämpning, förmåga, metod. 
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Inledning 

Motiv för ämnesval och tidigare forskning 
Major Mika Ihalainen (Chefsprogrammet 04-06) har författat en uppsats om Distribu-
ted Operations (DO) med syftet att undersöka konceptet som en metod för upprorsbe-
kämpning.1 Han utvecklar och använder ett analysverktyg ursprungligen designat för 
att mäta manöverkrigföringens principer i förbandsverksamheten. Detta gör han i syfte 
att kunna påvisa utvecklingen av Distributed Operations ur manöverkrigföringen och 
för att jämföra DO med de valda upprorsbekämpningsteorierna. Han kommer fram till 
slutsatsen att DO kan vara ett bättre alternativ vid upprorsbekämpning än dagens kon-
ventionella taktik men att det inte kan lösa problemet i sin helhet. För att ”vinna” ett 
upprorskrig krävs diplomatiska och ekonomiska lösningar och detta sker på politisk 
nivå, inte militär nivå.2

Syfte och frågeställning 

 

 Det finns flera amerikanska militära studenter som har tittat på konceptet ur oli-
ka perspektiv. En uppsats som var intressant för denna uppsats var major Brian L. Gil-
mans (USMC). Han har försökt översätta Distributed Operations taktiska förmågor till 
operativ effekt genom en fallstudie av brittiska SAS insatser under Falklandskriget. I 
uppsatsen använder han typiska kännetecken för DO som analysverktyg när han tittar 
på specialförbandens verksamhet och har då identifierat vissa mönster som tyder på 
att SAS taktik överensstämmer med det som amerikanska marinkåren idag benämner 
Distributed Operations. 

 Då uttrycket i sin nuvarande form är relativt nytt och på grund av dagens ökade 
förekomst av irreguljär krigföring, med och utan inslag av upprorsrörelser, är detta ett 
högaktuellt och intressant ämne. Uppsatsen utgör således en inkörsport för vidare 
studier kring ämnet och i förlängningen öppnar den upp för diskussion kring dagens 
svenska doktriner och deras förmåga till generell vägledning inom alla konfliktnivåer. 

Mika Ihalainens uppsats innehåller det sedvanliga förslaget på fortsatt forskning vilket 
han delar upp i tre delar. Dessa delar kan ses som en trestegsraket som i slutänden syf-
tar till att öka kunskapen om Distributed Operations, ”som ett alternativ till konventio-
nellt tänkande”.3

Det första är konceptets kärna i form av om Distributed Ope-
rations är en förmåga eller en metod? […] Det andra är diskus-
sionen om asymmetri och symmetri inom Distributed Opera-
tions och upprorskrigföringen. Vad innebär det att motstånda-
ren utnyttjar asymmetrisk krigföring och jag väljer att möta 
honom asymmetriskt? […] Det tredje området när vi väl har 

 De tre delarna är enligt Ihalainen: 

                                                            
1 Ihalainen, Mika, Distributed Operations – En framtida lösning för upprorsbekämpning? (Stockholm, 
Försvarshögskolan (FHS), 2006) 
2 Ibid. s. 53. 
3 Ibid. s. 63. 
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ökat kunskapen om konceptet är kopplingen till effekttänkan-
det och på vilket sätt som Distributed Operations kan bidra till 
ett ökat effekttänkande? 

 Syftet med uppsatsen är tredelat. Inledningsvis är syftet med denna upp-
sats att fortsätta på Ihalainens tidigare forskning och med hans första frågeställning. 
Uppsatsen syftar därefter till att öka kunskapen om hur Försvarsmakten kan hantera 
ett asymmetriskt hot i form av en lågteknologisk fiende med en annan uppfattning om 
tidens betydelse för krigets utgång. I uppsatsen utgör dock en symmetrisk fiende fö-
remål för undersökningen då resultaten från de försök som gjorts mot en lågteknolo-
gisk fiende inte finns tillgängliga.4

Metod 

 Konceptet, inte exemplet, är fokus för uppsatsen. 
Slutligen syftar uppsatsen till att bidra till utvecklingen av de svenska doktrinerna, 
framförallt med begreppsdefinitionerna av förmåga och metod. 

 Uppsatsen skall svara på frågan: 

Är Distributed Operations en förmåga eller en metod utifrån hur konceptet nyttjades 
under Falklandskriget? 

För att kunna svara på frågan behövs en förklaring till vad konceptet innebär. Det är 
också på sin plats att reda ut vad en förmåga och en metod är för något i en svensk 
kontext. Varför titta på ett amerikanskt koncept ur ett svenskt perspektiv? Det finns 
flera olika upprorsbekämpningsstrategier från olika delar av världen. Varför just en 
amerikansk modell är intressant är på grund av amerikanernas särställning i världen 
idag. Sverige och svenska Försvarsmakten influeras av USA inom olika områden, varav 
flera av dessa områden återfinns inom den militära sektorn. Ihalainen ger uttryck för 
en strävan att använda Distributed Operations som ett exempel på upprorsbekämp-
ning, men för vem då? Ihalianen ger själv svar på det, han vill att de tre ovanstående 
områdena skall utforskas för Försvarsmakens räkning. 

För att kunna besvara frågeställningen används i uppsatsen metoden kvalitativ text-
analys. Begreppen metod och förmåga definieras för att sedan använda dessa defini-
tioner som analysverktyg i genomgången av empirin. Empirin i detta fall består av skri-
vet material i form av konceptbeskrivningar, doktriner, litteratur, uppsatser och artik-
lar. Metoden har valts därför att analysverktyget krävt en kvalitativ angreppsvinkel 
snarare än en kvantitativ. Det har inte varit möjligt att, i de amerikanska konceptbe-
skrivningarna eller den brittiska litteraturen om Falklandskriget, kvantitativt mäta före-
komsten av orden förmåga och metod och därför har istället begreppens definitioner 
väglett författaren genom litteraturen. Definitionen av de centrala begreppen metod 
och förmåga sker på en nominell nivå då det funnits vissa svårigheter att operationali-

                                                            
4 Adkinson, Larry, e-brev. Director, MCWL Synthesis Center (2008-12-4). 
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sera begreppet.5 Det är också av osäkert värde för uppsatsen och frågeställningen att 
göra begreppen mätbara. Varje begrepp har istället förklarats närmare med hjälp av en 
uppräknande definition som komplement till den nominella definitionen i syfte att tyd-
liggöra vad den innebär i militära sammanhang.6

 Därefter har Major Brian L. Gilmans exempel ur Falklandskriget använts för att 
med hjälp av de nominella definitionerna och de uppräknade exemplen se om DO är 
en metod eller förmåga. Anledningen till att ett brittiskt krig analyseras utifrån ett 
amerikanskt koncept är att i Gilmans tidigare forskning beskrivs just Falklandskriget 
som ett tydligt exempel på när beståndsdelarna i Distributed Operations har använts i 
moderna operationer.

 Metod har tilldelats fenomen av mer 
praktisk art och lånats från Soldaten i Fält, den instruktion som redogör för soldatens 
uppträdande upp till pluton, alltså samma nivå som DO inriktar sig mot. Begreppet 
förmåga har tilldelats fenomen av mer abstrakt art. Dessa har lånats från de svenska 
doktrinerna, det som benämns de grundläggande förmågorna. Anledningen till att fe-
nomen för att förklara begreppet förmåga tas från något som anses vara på militär-
strategisk nivå är för att det är där de beskrivs. Dessa förmågor finns även på (strids-
teknisk)/taktiskt nivå men beskrivs sällan där eftersom den kunskapen inte främst är 
till för soldater och gruppchefer. 

7 Konceptet har även testats i Afghanistan och i Irak men resulta-
ten kring de studier som gjorts där har inte lämnats ut av Marine Corps Warfighting 
Lab som varit ansvariga för konceptutvecklingen och forskningen kring densamme.8

 Den valda empirin har granskats med hjälp av källkritisk metod där litteraturen 
och källorna har granskats utifrån de fyra källkritiska kriterierna: äkthet, oberoende, 
samtidighet (närhet i tid) och tendens.

 

 I uppsatsen tas också en beskrivning av konceptet som helhet upp i syfte att ska-
pa en helhetsförståelse för konceptet. Denna beskrivning inleds med en kort bak-
grundspresentation där bl. a. föregångare till konceptet presenteras i korthet. 

9 Samtidighetskriteriet kan också kompletteras 
med kriteriet centralitet (närhet i rum).10  Här gör Esaiasson och Teorell & Svensson en 
skillnad som kan verka förvirrande för läsaren. Esaiasson anser att centraliteten hör till 
oberoendekriteriet medan Teorell & Svensson anser att centraliteten är en annan sida 
av närhetskriteriet. Den senare anser att närhet delas upp i samtidighet (tid) och cent-
ralitet (rum).11 Författaren väljer här att använda sig av Teorell & Svenssons definition 
av kriteriet samtidighet då tid och rum normalt anses vara nära förknippat, vilket inte 
grad av oberoende hos berättaren, avstånd mellan berättare och berättelse och möj-
ligheten att bekräfta berättelser samt samtidighet (tid) anses vara.12

                                                            
5 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och svara (Malmö, Liber AB, 2007) s. 38 ff.  
6 Ibid. s. 38. 
7 Gilman, Brian, L., Distributed Operations: Translating Tactical Capabilities into Operational Effects 
(Newport, RI, Naval War College, 2006) s. 10-11. 
8 Adkinson, Larry, e-brev, 2008-12-4. 
9 Esaiasson, Peter, et. al., Metodpraktikan (Stockholm, tredje upplagan, 2007) s. 314-323. 
10 Teorell & Svensson, 2007 s. 104 f. 
11 Ibid. s. 104-106. 
12 Esaiasson, et. al. 2007) s. 318-321. 
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 En stor utmaning låg i att granska de uppsatser som använts, då vissa kriterier 
var mindre relevanta för de uppsatserna. Där så har varit fallet har fokus legat mer på 
kriterierna oberoende och tendens i syfte att avgöra objektiviteten i det som skrivits. 
Uppsatsernas huvudkällor har också granskats enligt de fyra kriterierna, där så har varit 
möjligt, i syfte att ge en bild av uppsatsernas värde för denna uppsats. 

Material 
Det empiriska material som använts under arbetet med uppsatsen har utgjorts primärt 
av uppsatser, svenska doktriner, en konceptbeskrivning, ordböcker samt metodhand-
böcker. Därtill har tidningsartiklar, officiella rapporter från myndigheter, böcker av hi-
storisk och biografisk karaktär samt artiklar från internetsidor använts för att komplet-
tera helhetsbilden. Det huvudsakliga empiriska materialet har bestått av Mika Ihalai-
nens uppsats Distributed Operations – En framtida lösning för upprorsbekämpning?, 
Brian L. Gilmans uppsats Distributed Operations: Translating Tactical Capabilities into 
Operational Effects samt Doktrin för gemensamma operationer och Doktrin för mark-
operationer. Övrig litteratur som också upptas i litteraturförteckningen har använts för 
att bekräfta påståenden eller tydliggöra oklarheter och har inte varit lika tongivande. 

 Mika Ihalainens uppsats uppfyller äkthetskriteriet och har främst bedömts ut-
ifrån tendens- och oberoendekriteriet. Vid en granskning av Ihalainens källor har dessa 
inte gått att följa tillbaka till primärkällan. Anledningen till detta är att primärkällan an-
tingen har utgjorts av en internetsida (ofta tillhörande en amerikansk myndighet) vars 
länk har varit trasig eller att primärkällan har varit så kallade after action reports som 
USMC Warfighting Laboratory (MCWL) har producerat. Begäran att få ta del av dessa 
rapporter har avslagits av MCWL med motiveringen att dessa endast distribueras till 
personal med en amerikansk .mil adress.13 Något som styrker äktheten och relevansen 
i de av hans primärkällor jag själv inte kunnat granska är att de ofta förekommer i 
andra uppsatser och även i debatten i amerikanska tidsskrifter och artiklar på internet. 
Uppsatsen skrevs under den tid som projektet med Distributed Operations i allra högs-
ta grad var levande varpå dess samtidighet är god. Ihalainens närhet till projektet har 
inte varit fysisk och därför kan centraliteten anses vara mindre god. Dock har han haft 
tillgång till experimentbeskrivningar, och i viss mån resultat, vilket ändå skapar en till-
räckligt god närhet för att kunna utvärdera och ha belägg för slutsatser.  Härvid hävdar 
jag alltså att centraliteten varit ovidkommande för hans uppsats. Ihalainen tillhör inte 
den amerikanska marinkåren och ger heller inte uttryck i sin uppsats för sådana åsikter 
som kan uppfattas som tendentiösa. I inledningen skriver han att det vore intressant 
för Sverige att ta del av utvecklingen och i avslutningen konstaterar han att konceptet 
kanske kunde vara ett alternativ för Sverige som komplement till dagens konventionel-
la krigföring men att konceptet inte är lösningen. Intentionen och resultatet pekar på 
att Ihalainen varit icke-tendentiös under sitt arbete. Utifrån de tre oberoendeaspekter-
na får Ihalainen klassificeras som oberoende.14

                                                            
13 Adkinson, e-brev, 2008-12-4. 
14 Esaiasson, et. al., 2007 s. 318 f. 

 Det finns inget i Ihalainens uppsats som 
tyder på att han skulle vara utsatt för några andra förväntningar än sina egna och där-
med får man anse att graden av oberoende är hög. 
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 I det källkritiska arbetet med Brian L. Gilmans uppsats har arbetsgången och re-
sultatet varit i stort densamma som i fallet med Ihalainens uppsats. Äktheten betvivlas 
inte av samma anledningar och arbetet med att följa källorna så långt bakåt som möj-
ligt har gått till på samma sätt. En stor skillnad har dock varit att Brian L. Gilmans upp-
sats främst har bidragit med de exempel från Falklandskriget som använts i denna 
uppsats. Uppsatsen har inte bidragit till varken konceptbeskrivningen eller tolkningen 
av metod eller förmåga. Därför har inte alla, utan endast ett urval av hans källor grans-
kats. Dessa källor har sedan kompletterat Gilmans egna beskrivningar för att få en dju-
pare förståelse för händelserna och en större noggrannhet i rapporteringen. Dessa käl-
lor har i sin tur granskats enligt de fyra källkritiska kriterierna. I vissa fall har Gilmans 
uppsats varit den tongivande källan istället för hans primärkällor. Anledningen till att 
sekundärkällan har använts istället för primärkällan har varit att den varit fylligare och 
mer informativ då den härrör från flera primärkällor. Primärkällorna har dock alltid 
kontrollerats för att verifiera det Gilman skrivit. Vid bedömningen om Gilman är ten-
dentiös har det konstaterats att så inte är fallet vad avser återgivningen av händelser-
na. Detta på grund av att Gilman använt källor som har hög grad av samtidighet och 
oberoende (centralitet), bland annat Max Hastings och Simon Jenkins bok The Battle 
for the Falklands15. Hastings och Jenkins var två välrenommerade journalister som 
fanns med under hela kriget och rapporterade därifrån, ofta väldigt nära högt uppsatta 
officerare, bland annat Michael Rose som var chef över 22. SAS Regiment. Angående 
Gilmans slutsatser avseende Distributed Operations tillämplighet på kriget om Falk-
landsöarna får man anse dessa som tendentiösa då hans analys är en ren efterkon-
struktion. Dock har Gilman på ett övertygande sätt framlagt likheterna

 Nationalencyklopedin och Svensk Ordbok har i stort bidragit till en nominell defi-
nition av orden förmåga och metod som sedan har kompletterats med bland annat 
Doktrin för gemensamma operationer och Soldaten i Fält samt kontrollerats mot andra 
ordböcker i syfte att klarlägga eventuella skillnader i språket och där har inga skillnader 
avslöjats. Doktrin för markoperationer har använts för att försöka utröna hur orden 
förmåga och metod används och den nominella definitionen har applicerats på boken 
för att säkerställa att den svenska, militära doktrinens syn på orden och den svenska, 
kulturella betydelsen är densamma. Alla böckerna kan betraktas som tendentiösa då 
de uttrycker en svensk syn på orden men detta verkar inte hindrande för uppsatsen. 
Uppsatsen strävar efter en svensk syn i syfte att kunna bidra till doktrinutvecklingen. 
Böckernas oberoende är svårbedömd då de inte endast avhandlar det som är relevant 
för uppsatsen utan har en mycket större spännvidd. Den svenska, militära doktrinen är 
sannolikt påverkad av både amerikansk och annan utländsk doktrinutveckling som en 
följd av globaliseringen. Dock påverkar detta inte uppsatsen eftersom böckerna ut-
trycker en officiell, svensk syn på saken vilket eftersträvas. Deras äkthet är i samman-
hanget ganska självklar och flera olika upplagor av ordböcker har använts i syfte att 
kontrollera att de överensstämmer med varandra. Att kontrollera en doktrins äkthet 

 med dagens 
koncept och dåtidens operationer. Då Gilmans uppsats framförallt bidrar med fakta 
kring de exempel där Distributed Operations grundprinciper har använts väljer författa-
ren att luta sig på uppsatsen för att få gott stöd inför den egna analysen. 

                                                            
15 Hastings, Max & Jenkins, Simon, The Battle for the Falklands (London, Michael Joseph, 1983). 
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vållar mer än ett bekymmer då det inte är självklart vad en doktrin faktiskt är. I uppsat-
sen nyttjas en del av Karin Asps definition där doktriner kan utgöras av både tryckt och 
otryckt material och material som inte uttryckligen definieras som en doktrin men som 
är av normativ karaktär. ”[…] Doktrinen är normativ och kan utgöras av både tryckt och 
otryckt material.” 16

 För uppsatsen används i huvudsak tre böcker avseende den vetenskapliga meto-
den. Först och främst har Rolf Ejvegårds bok Vetenskaplig metod

 

Detta innebär att en stor del av Försvarsmaktens tryckta material faktiskt utgör en 
doktrin, inte bara den litteratur som på omslaget benämns doktrin. Kontroll har skett 
mot bland annat Arméreglemente del 2, Taktik. Både de använda upplagorna av ord-
böckerna och doktrinerna är skrivna i modern tid och har hög grad av samtidighet. De 
ordböcker som använts som kontrollböcker har inte alltid haft en hög grad av samti-
dighet men detta har haft mindre betydelse för uppsatsens syfte då de endast har be-
kräftat senare upplagors tolkning och inte ersatt densamma. 

17

Avgränsningar 

 använts för uppsat-
sens uppställning och formalia. Utöver denna har ytterligare två böcker använts (Me-
todpraktikan och Att fråga och att svara) och dessa har redan tidigare presenterats i 
uppsatsens metoddel. Dessa böcker är främst till för samhällsvetenskapliga studier 
men har ändå valts för denna uppsats av två olika anledningar. För det första finns det 
idag inga vedertagna böcker om krigsvetenskaplig metod och för det andra är båda 
böckerna rekommenderade till författaren av studenter på C- och D-nivå på Försvars-
högskolans statsvetenskapliga utbildning. 

Frågeställningen i sig är ganska snäv och avgränsande. Den vetgirige kan dock se att 
det är lätt att hitta nya intressanta vinklar i ämnet och på grund av uppsatsens valda 
inriktning begränsar jag mitt arbete till att handla enbart om U.S. Marine Corps 
(U.S.M.C.) koncept med Distributed Operations såsom det ser ut idag. Jag tittar inte på 
andra liknande koncept såsom CAP, tyska infiltrationstekniken eller den finländska tak-
tiken under finska vinterkriget 1939 annat än under den historiska återblicken. Att jag 
tar upp det där är för att påvisa en bild av ursprunget och en förståelse för att tankarna 
inte är nya.18

Centrala begrepp 

 

 Vad gäller begreppsförklaringarna begränsar jag mig till svensk litteratur, såsom 
ordböcker och svenska doktriner. Anledningen till detta är att Ihalainen tittar på kon-
ceptet ur ett svenskt perspektiv och denna uppsats avser att bidra till den svenska 
doktrinutvecklingen.  

Det finns några centrala begrepp i denna uppsats som måste förklaras närmare. Det 
ena är Distributed Operations som här endast ges en översättning för att senare i upp-

                                                            
16 Asp, Karin, Territorialförsvar och europeisk integration, en omöjlighet? (Stockholm, FHS/Uppsala uni-
versitet, C-uppsats, Institutionen för Säkerhet och strategi, 2007) s. 9. 
17 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund, Studentlitteratur, tredje upplagan, 2003) kap. 5. 
18 Ihalainen, 2006 s. 37 f.f. 
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satsen förklaras mer ingående. Två andra centrala begrepp är förmåga och metod som 
i detalj reds ut i detta stycke.  

Översättning av begreppet Distributed Operations 
Distributed Operations är ett amerikansk koncept som ännu ej har fått en svensk över-
sättning. Den översättning som kan användas idag är ”Distribute vb tr 1 dela ut; förde-
la; distribuera 2 sprida [ut], kringsprida; utbreda.”19 och ”Operation 5 mil. operation, 
företag”20

Definition av begreppet förmåga 

 

Alltså blir den svenska översättningen distribuerade operationer, vilket underlättar 
framförallt vid diskussioner kring ämnet. 

För att få en övergripande bild av vad en förmåga kan vara, militärt sett, kan man ur 
Doktrin för markoperationer (DMarkO) utläsa att den svenska Försvarsmakten skall ha 
en förmåga till väpnad strid. Vad är då väpnad strid? Väpnad strid består av olika me-
toder – stridsätt. De i svenska reglementen fastställda stridssätt som finns är anfall, 
försvar och fördröjningsstrid.21 Vad består då dessa tre strider av? Dessa stridssätt be-
står av flera olika metoder, exempelvis rörligt försvar, ansatsvis fram- och tillbakaryck-
ning, omfattning etc. Chefen kan nyttja mål, medel och dessa metoder för att lösa ut 
striden. Härav förstår man att striden består av alla dessa delar (förutom givetvis kulor 
och krut). Denna beskrivning återfinns även med andra ord i den svenska kulturen, 
som här tar sin form i ordböcker över det svenska språket. ”Förmåga (till 1)  1 vara i 
stånd att utföra viss prestation e.d.”22 Eller kanske enklare uttryckt, ”Förmåga 1 kun-
nande, skicklighet; efter f. så gott man kan.”23

 Då dessa citat är tagna från vedertagna svenska ordböcker skulle detta alltså 
stämma väl överens med gängse uppfattning om vad en förmåga är. Var och en som 
genomfört värnplikt i stridande befattning vet att väpnad strid absolut kan räknas till 
begreppet ”en viss prestation”. En annan svensk definition på förmåga är ”Förmåg/a 
subst. –an –or 1 möjlighet att utföra ngt, som enbart beror av inre egenskaper.”

 [förf. understrykning]. 

24

                                                            
19 Petti, Vincent (red.), Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (Norstedts Förlag, andra upplagan, 1993) 
s. 303. Definitionen stämmer även överens med nedanstående tredje upplagan, samma sökord, s 327. 
20 Petti, Vincent (red.), Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (Norstedts Förlag, tredje upplagan, 2000) 
s. 898. 
21 Arméledningen, Arméreglemente del 2, Taktik (Stockholm, Försvarsmakten, Försvarsmedia, 1995) s. 
48. 
22 Allén, Sture (red.), Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs, Bra Böcker AB, 2000) s. 494 
23 Wivall, Per, (red.), Bonniers Svenska Ordbok (Stockholm, Bonnier Fakta Förlag AB, femte upplagan, 
1991) s. 167. 
24 Swedenborg, Lillemor, (red.) Svensk ordbok (Göteborg, Språkdata och Esselte Studium AB, 1986) s. 
363, definitionen är även densamme i Nationalencyklopedins Ordbok från 2000. 

  

 Denna definition kan tolkas som att de inre egenskaperna som skapar möjlighe-
ten att utföra något, skulle i ovanstående fall från taktikreglementet kunna vara anfall, 
försvar och fördröjningsstrid. Detta något som då skall utföras skulle då vara väpnad 
strid.  
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 Svenska Akademiens ordbok från 1928 har en ganska talande definition av be-
greppet förmåga i form av: 

Förmåga 1) förhållande(t) att ngn förmår l. kan göra l. uträtta 
ngt. (äv.: stå ut med l. uthärda ngt), kunnande ; ofta närmande 
sig bet.: vad ngn förmår l. kan l. är i stånd till; utan bestämd 
gräns övergående i 3. 

[…] 

3) hos ngn l. ngt befintlig (i hans l. dess natur l. beskaffenhet 
grundad l. gm övning o.d. förvärvad) viss möjlighet l. kraft att 
bliva l. göra l. uträtta ngt l. åstadkomma en viss värkan; stund-
om: färdighet.25

 För uppsatsen blir definitionen av en förmåga således en potential att utföra en 
viss prestation, genom en kombination av Nationalencyklopedins och Svensk Ordboks 
definitioner samt Nya Stora Synonymordboken

 

26. Dessa tre definitioner fångar det vä-
sentliga i ordet förmågas innebörd och passar väl in i författarens tolkning av de 
svenska doktrinerna samt är väl överensstämmande med Svenska Akademiens defini-
tion från 1928. Sammanfattningsvis kan man också för enkelhetens skull använda or-
det kapacitet som är en synonym med ordet förmåga.27

Då författaren letar i empirin, som till del är på engelska, efter dessa centrala begrepp 
används sökorden capacity eller capability. 

 

28

För att lättare förstå vad som begreppet förmåga ger uttryck för ges här 
några fenomen tagna från den svenska doktrinen som symboliserar begreppet. I dokt-
rinen benämns de vanligtvis de grundläggande förmågorna och används för att beskri-
va, samordna och analysera militär verksamhet. De sex grundläggande förmågorna och 
begreppet förmågas indikatorer är Ledning – Verkan – Skydd – Uthållighet – Underrät-
telser/information – Rörlighet.

 

29

Definition av begreppet metod 

 

Utifrån Doktrin för markoperationer kan man förstå att den svenska, militära synen på 
en metod är ett tillvägagångssätt för att nå fram till något. Det finns inte direkt uttalat i 
DMarkO som en definition men exemplet på sidan 55 talar för att så är fallet. Resone-
manget kring ”vadet” och ”huret” kallas en metod för att nå fram till hur man kan 
uppnå effekttänkande och att denna metod bör användas på samtliga ledningsnivåer i 
syfte att alla ska kunna avgöra vad de kan bidra med för att uppnå chefens mål.30

                                                            
25 Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket (Lund, A-B. PH. Lindstedts univ.-bokhandel, nionde 
bandet, 1928) s. 187 f. 
26 Strömberg, Alva, Nya Stora Synonymordboken (Stockholm, Strömbergs Bokförlag, 1998) s. 577, upp-
slagsord ”möjlighet”. 
27 Ibid. s. 260. 
28 Petti, et. al. 2000, s. 296. Förmåga s 1 fysisk el. andlig kraft power [att + inf. to + inf.]; prestations~ ca-
pacity […] ; duglighet ability [att + inf. to + inf.]; capability. 
29 HKV, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) s. 61. 
30 HKV, Doktrin för Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) s. 55. 
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 Doktrinen fastställer också att: 

  Varje delmål och mål är unikt och kräver att man utnyttjar ett 
stort antal medel och metoder för att nå dessa. Exempel på 
medel och metoder är olika förbandstyper, anfall, lokal över-
lägsenhet och indirekt metod.31

  Metoden för att nå mål och nyttja framgångsfaktorer är ma-
növerkrigföring.

 

  […] 

32

 I Militärstrategisk doktrin beskrivs ordet strategi, vars definition är intressant 
även för denna uppsats.

 

33 Ordet är uppslaget från Svenska Akademins ordlista (SAOL) 
och definieras som ”konsten el. metoden att föra krig; välplanerat tillvägagångssätt m. 
m.”34

 Det finns flera svenska ordböcker som inbördes ger snarlika definitioner av ordet 
metod. Några av dem är, ”Meto´d subst. ~en ~er. Planmässigt tillvägagångssätt för att 
uppnå visst resultat.”

 [förf. understrykning].  

Även SAOL antyder alltså att en metod är ett planerat tillvägagångssätt.  

35 och ”Metod [-o:d] sätt att lösa en uppgift; planmässighet, sy-
stem.”36

Soldaten i Fält och Funktionsplan Verkan Mot Markmål (VMM) ger i övrigt flera exem-
pel som styrker definitionen att en metod är ett ”planmässigt tillvägagångssätt för att 
uppnå visst resultat” eller ett ”sätt att lösa en uppgift”.

 

37

Då författaren letar i den engelskspråkiga empirin efter dessa centrala begrepp an-
vänds sökordet method eller procedure. 

 

 Med bakgrund av detta resonemang kommer definitionen planmässigt tillväga-
gångssätt för att uppnå visst resultat från Svensk ordbok användas i uppsatsen, då den 
även överensstämmer med de svenska doktrinernas och reglementenas uppfattning av 
vad en metod är för något. 

38

 För att lättare förstå vad begreppet metod ger uttryck för ges här några fenomen 
som symboliserar begreppet. Dessa är tagna från svensk, militär litteratur. Ett plan-
mässigt tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat skall i den här uppsatsen förstås 

  

                                                            
31 Ibid, s. 56. 
32 Ibid, s. 56. 
33 HKV, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002)  s. 61 
34 Gellerstam, Martin (red.) Svenska Akademins ordlista över svenska språket (Svenska Akademin, ISBN 
91-7227-032-2, tolfte upplagan, 1998) s. 866 
35 Swedenborg, 1986, s. 753, definitionen är även densamme i Nationalencyklopedins Ordbok från 2000. 
36 Wivall, 1991, s. 339. 
37 HKV, Soldaten i Fält (SoldF) (Stockholm, Försvarsmakten, 2001) 
38 Gullberg, Ingvar, E., Svensk-Engelsk fackordbok (Stockholm, P.A. Norstedts & söners förlag, första ut-
gåvan, 1964) s. 538. Metod (system) method, system; (tillvägagångssätt) method, procedure; […](äv.) 
approach, mode, manner, way, fashion. 
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som exempelvis växelvis framryckning (tillbakaryckning) i syfte att ta terräng, andra 
metoder för att uppnå samma resultat är ansatsvis framryckning (tillbakaryckning), 
omfattning, eldstötsförfarande et cetera. En annan metod är exempelvis färdiga till 
strid som syftar till att uppnå resultatet som kommandot anger. Ytterligare ett annat 
exempel på metod är ramsan orientering – skjutgränser – kommando (OSK) som syftar 
till att göra gruppen eldberedd eller EOBUSARE39 som syftar till att göra gruppen för-
svarsberedd.40 Ett konkret exempel beskrivs i funktionsplanen Verkan Mot Markmål 
(VMM) där det fastställs att modularitet är en metod för att uppnå flexibilitet.41

Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en metoddel där tidigare forskning och motiv till ämnesval samt 
syfte och frågeställning presenteras. I inledningen presenteras även vald metod, an-
vänd litteratur och avgränsningar. I denna del ingår de för uppsatsen centrala begrepp 
som också utgör en vital del för uppsatsen. I den andra delen beskrivs konceptet Dis-
tributed Operations och ett historiskt exempel. Ur exemplet extraheras sedan ett antal 
viktiga händelser som blir föremål för en närmare granskning vars syfte är att besvara 
frågeställningen. I den tredje och avslutande delen av uppsatsen återfinns resultatet 
och diskussionen kring de funna resultaten samt en käll- och litteraturförteckning. 

                                                            
39 Eldställning, Observatör, Bevakningsområde, Utgångspunkter (för målangivning), Samband, Ammuni-
tions och skaderapport, Rapport till plutonchef, Eldställningar – förbättra. 
40 HKV, SoldF, 2001, kapitlet Strid. 
41 HKV, Arméavdelningen, Funktionsplan Verkan Mot Markmål (2005-10-17) s. 7. 
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Undersökning 

Konceptet Distributed Operations - bakgrund 
Distributed Operations togs fram av den amerikanska marinkåren (U.S.M.C.) som ett 
svar på de nya krigens hotbilder. Svårigheterna att möta den gerillaliknande krigföring-
en efter att Saddams konventionella styrkor besegrats initierade mest troligt debatten 
kring ett alternativt sätt att strida på.42 Taktiken liknar taktiken som många specialför-
band använder sig av idag med den skillnaden att specialförbanden inte alltid har un-
derstöd av indirekt eld eller flygunderstöd. Bl. a. det brittiska specialförbandet Special 
Air Service (S.A.S.) använde sig av en liknande taktik under Falklandkrigens inledning 
vilket jag återkommer till under exemplet senare i uppsatsen. Militärteoretikern Willi-
am S. Lind hävdar i en artikel att Distributed Operations är en gammal företeelse som 
sträcker sig så långt tillbaka som till 1700-talet och att taktiken oftast varit förbehållen 
vad han kallar ”light infantry”, eller ”Jaeger infantry”.43 Dessa grupper har alltid ut-
märkt sig genom att uppträda i små autonoma grupper långt bakom fiendens linjer, 
hävdar Lind, dock var de på den tiden inte understödda av artilleri eller flyg. De fin-
ländska styrkorna under 1939-1940 nyttjade också en form av Distributed Operations 
då de slog de numerärt överlägsna sovjetiska styrkorna. I det finländska fallet fungera-
de dock taktiken mest fördröjande då den sovjetiska armén kunde ersätta sina förlus-
ter (vilket finnarna inte kunde) och nöta ner motståndaren.44

 Dagens Distributed Operations tar sin utgångspunkt i framförallt de amerikanska 
försöken under Vietnamkriget med CAP (Combined Action Program/Platoon).

 

45 Ameri-
kanerna skickade ut mindre enheter för att strida tillsammans med de lokala, sydviet-
namesiska milisstyrkorna. Dessa enheter var små till storleken men många till antalet. 
Syftet var att kunna strida över en större yta samt att lättare kunna påverka lokalbe-
folkningen i en, för amerikanerna, positiv riktning. Att försvara byarna inom ett opera-
tionsområde blev för svårt med konventionella styrkor varpå man nyttjade mindre en-
heter för rådgivning till bland annat byledare, och för att ge eldunderstöd åt byborna. 
Kombinationen av de lokala bybornas terrängkännedom och amerikanska styrkors eld-
kraft och taktiska kunnande visade sig vara effektivt.46 De frivilliga amerikanska solda-
terna fick en djupare utbildning i den lokala kulturen, språket och miljön och fungerade 
sedan som autonoma enheter. Projektet var för litet för att i slutänden ge någon ope-
rativ eller strategisk betydelse47

                                                            
42 Ihalainen, 2006, s. 5. 
43 Lind, William, S., ”Distributed Ops or Dumb Ops?”, On War #205, February 13 (2007). Hämtad från 
http://www.d-n-i.net/lind/lind_2_13_07.htm, 2008-12-03 klockan 12:59 
44 Hagee, M., W., A concept for Distributed Operations (Washington D.C., Department of the Navy, HQ of 
the U.S. Marine Corps, 25 April 2005) s. 4 
45 Ihalainen, 2006, s. 37. 
46 Hammes, Thomas, X., The Sling and The Stone, On war in the 21st Century ( Zenith Press, S:t Paul, 
2006) s. 264 f. 
47 Ihalainen, 2006, s. 39. 

 men vissa hävdar ändå att konceptet var en framgång 
trots att det inte var tongivande under kriget. 
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Vad är Distributed Operations? 
Distributed Operations (DO) är ett koncept som främst utvecklas inom den amerikans-
ka marinkåren med den amerikanska armén som samarbetspartner. Konceptet går ut 
på att uppnå taktiska vinster som skall få genomslag på den operativa nivån.48

  The essence of this concept lies in the capacity for coordinated 
action by dispersed units, throughout the breadth and depth 
of the battlespace, ordered and connected within an opera-
tional design focused on a common aim.

 Koncep-
tet kan kategoriseras som en upprorsbekämpningsmetod (eng. counterinsurgency 
operations, COIN).  

  DO kan bäst förklaras genom ett citat av general Hagee, USMC: 

49

 Som general Hagee ovan beskriver konceptet kan man förstå att det handlar om 
utspridda enheter (dispersed units) som verkar både på bredden men också på djupet 
av ett operationsområde. Enheterna är sammanlänkade via ett tekniskt nätverk

 

50

Technology will aid the application of tactical skills, speed de-
cision-making, enhance coordinated action, and enable the 
precise application of firepower.

 vil-
ket innebär att de kan mottaga ordrar samt ge viktig information i realtid. Uppdrags-
taktiken, som är en del i manöverkrigföringen, blir här väldigt tydlig då chefens inten-
tion är högst styrande. Soldaternas förmåga att efterleva denna blir också avgörande 
för resultatet. 

51

 Operationerna planeras och leds på operativ nivå i syfte att skapa ett gemensamt 
mål för samtliga enheter och därefter skapas det operativa resultatet på den taktiska 
nivån. De små, rörliga enheternas informationsinsamling används dels för att skapa en 
helhetstäckande bild för den operativa staben men syftar också till att skapa egna möj-
ligheter till bekämpning av både mindre och större styrkor.

 

52

                                                            
48 Hagee, 25 April 2005, s. 2. 
49 Ibid, s. 1. 
50 Jämför med det svenska konceptet nätverksbaserat försvar (NBF). Olika system är sammanlänkade till 
ett stort system i syfte att minska transportsträckan av information i organisationen. På detta sätt ökar 
hastigheten i beslutscykeln (OODA-loopen). 
51 Gilman, 2006, s. 4. 
52 Hagee, 25 April 2005, s. 2. 

 En grundbult i konceptet 
är att de mindre enheterna skall kunna slå ut enheter större än dem själva med hjälp 
av indirekt och direktriktad eld. Informationsöverläget som uppnås genom att många 
mindre enheter rör sig över ett stort område och det faktum att enheterna skall vara 
högst mobila möjliggör för cheferna på olika nivåer att kraftsamla delar av, eller hela 
styrkan i både tid och rum för att också kunna möta ett konventionellt hot eller för att 
nå ett avgörande. Det är just den organisatoriska egenskapen att både kunna kraftsam-
la och kraftsplittra som är det unika med Distributed Operations. Detta möjliggör ett 
mycket dynamiskt användande av manöverkrigföringen och därför kan man också be-
trakta konceptet som en utveckling av manöverkrigföringen. 
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 Varför kategoriseras DO som en upprorsbekämpningsmetod? Jo, för att DO ger 
chefen en möjlighet att möta ett asymmetriskt hot med adekvata metoder. För en 
konventionell styrka att möta en icke-konventionell styrka är att betrakta som asym-
metrisk krigföring då styrkorna inte har samma organisation och taktik eller styrkor och 
svagheter. Om den konventionella styrkan anpassar sig till den icke-konventionella 
(som ofta kännetecknas av mindre enheter med sämre utrustning)53 får man anse att 
styrkorna inte längre är asymmetriska utan symmetriska. På detta sätt minimeras 
eventuella fördelar och nackdelar med respektive styrkor och enheterna strider på lik-
nande villkor. DO möjliggör alltså för chefen att välja hur han skall nyttja sin enhet för 
att nå effekt i olika i både konventionell som icke-konventionell krigföring.54

 General Hagee framhåller också vikten av att se DO som ett komplement till da-
gens organisation. De enheter som nyttjar konceptet skall likafullt kunna nyttjas till-
sammans med andra konventionella förband i konventionell krigföring, därav måste 
även en DO-enhet upprätthålla sin färdighet i konventionell, väpnad strid. En DO-enhet 
tillför egentligen bara ytterligare ett verktyg i chefens verktygslåda då han eller hon får 
ännu ett sätt att uppnå överraskning

 

55 och vilseledning56 på.57

 De för konceptet viktigaste delarna är kommunikation, logistik och utbildning och 
träning.

 

58

Exemplet Falklandsöarna 

 

Den andra april 1982 anföll den argentinska krigsmakten Falklandsöarna och återtog 
dem från det brittiska väldet. Britterna valde att inledningsvis försöka återta öarna 
med hjälp av diplomatiska medel.59 Samtidigt planerade man från brittisk sida en stör-
re militär operation, Operation Corporate60, där de brittiska Special Air Service (SAS) 
och Special Boat Service (SBS) skulle vara tongivande i inledningsskedet. Britterna hade 
sedan tidigare gett upp tanken på att ha en stående plan för återtagande eftersom de 
ansåg att det skulle vara för svårt att klara av ett sådant projekt.61

                                                            
53 Rekkedal, Marius, Nils, Modern Krigskonst (Stockholm, Försvarshögskolan, tredje upplagan, 2004) s. 
227 f.f., 236 f.f. 339 f.f. 
54 Ibid, s 2. 
55 HKV, Doktrin för Markoperationer, 2005, s. 38. 
56 Ibid, s. 38 f.  
57 Hagee, 25 April 2005, s. 3 f. 
58 NRAC, Distributed Operations: Communications, Logistics, Education & Training (Arlington, Naval Re-
search Advisory Committee, 2006) 
59 Ladd. James, D., S.A.S. Operations – More than daring (London, Robert Hale Limited, andra upplagan, 
ISBN 978 0 70908403 7, 2007) s. 175 
60 Darman, Peter, A-Z of the S.A.S. (London, Sidgwick & Jackson Limited, ISBN 0 283 06115-4, 1992) s. 51 
61 Ladd, 2007, s. 174. 

 Detta innebar att 
britterna blev något ”tagna på sängen” och saknade ett gott underrättelseläge, dels 
vad avsåg terrängen och dels i ett senare skede, vad avsåg de argentinska styrkorna. 
Delar av de två specialförbanden skickades ut till ön Ascension som ligger mellan de 
brittiska öarna och Falklandsöarna för att förbereda sig för en landstigning och andra 
delar gick ombord på HMS Hermes. Deras första anfallsmål var South Georgia, söder 
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om Falklandsöarna, även kallad Operation Paraquat.62

 Argentinarna valde inte att dra sig ur sedan de brittiska styrkorna fått den argen-
tinska truppen på South George att ge upp och de brittiska myndigheterna bestämde 
sig för att genomföra ett storskaligt anfall mot huvudöarna. För att lyckas med detta 
var man tvungen att skaffa mer underrättelser om lämpliga landstigningsplatser och 
om argentinarnas trupper samt vad man såg som deras operativa tyngdpunkter, deras 
transporthelikoptrar och deras attackflyg.

 Att ta ön skulle bli ett bevis på 
att britterna inte var rädda för att använda militär makt för att återta öarna. Detta 
hoppades man skulle få effekt i de diplomatiska förhandlingarna. 

63 I början av maj luftlandsattes flera mindre 
patruller från SAS och SBS på huvudöarna i syfte att först och främst rekognosera 
landstigningsplats för huvudstyrkan samt spana på det argentinska försvaret. Förutom 
deras huvuduppgifter hade de även som uppgift att ta viktiga terrängpartier och att 
genomföra avledningsmanövrar inför huvudstyrkans ankomst. Specialförbanden upp-
rättade observationsposter runt om öarna och samlade in och sände iväg information 
till staben under tre veckors tid innan huvudstyrkan landsteg i San Carlos den tjugoför-
sta maj64. SAS och SBS genomförde under den här tiden flera eldöverfall mot bl. a. de 
argentinska attackflygen och de argentinska transporthelikoptrarna. Inför anfallet mot 
Port Stanley tog man även Mount Kent och höll detta tills de reguljära, brittiska styr-
korna avlöste dem.65

 SAS genomförde en avledande manöver mot fientliga ställningar vid Darwin på 
dagen för huvudstyrkans landstigning. En mindre styrka anföll försvararna med kombi-
nerade vapen (direktriktad eld och indirekt eld). Argentinarna uppfattade eldgivningen 
som så kraftig att de rapporterade till sin stab i Port Stanley att en bataljon anföll 
dem.

 

66

 Specialförbandens underrättelser och störande verksamhet inför landstigningen 
och under resten av kriget bidrog i mångt och mycket till britternas slutliga seger över 
argentinarna. Argentinarna hade på grund av den ständiga vetskapen om att de brittis-
ka patrullerna fanns någonstans i närområdet tappat mycket av modet och när så 
landstigningen av de reguljära trupperna kom så upplevde de brittiska specialförban-
den att fienden hade tappat en del av sin stridsvilja.

 

67

Överfallet mot Pebble Island och attackflygen 

 

Den elfte maj 1982 påbörjade en åttamannapatrull från SAS ett rekognoseringsupp-
drag mot flygfältet på Pebble Island i syfte att möjliggöra ett anfall mot de för britter-
na, livsfarliga Puccaraplanen som fanns där. Efter fyra dagar hade patrullen samlat in 
så mycket information att man kunde ge ”framåt” till en större styrka om 48 solda-

                                                            
62 Williams, Richard, The S.A.S. – Elite Forces (London, Orbis Publishing, 1986) s. 80. 
63 Gilman, 2006, s. 10-11. 
64 Phillip, Craig & Taylor, Alex, Inside the SAS (Enderby Leicester, Blitz Editions, 1994) s. 68 f.f. 
65 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna (Svensk översättning, Viken, Replik in Swe-
den AB, 2005) s. 326 f.f. 
66 Phillip & Taylor, 1994, s. 73. 
67 Hastings & Jenkins, 2005, s. 328 f. 
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ter.68 Anfallet kom väldigt plötsligt för argentinarna då den enda förvarning de fick var 
från SAS eldöppnande. De flesta ur det hundra man starka argentinska försvaret be-
fann sig c:a 800 meter bort i förläggningen vilket resulterade i ett halvhjärtat och sent 
motanfall där två brittiska soldater skadades. De brittiska specialförbanden kunde 
genomföra ett för dem typiskt överfall där de använde sprängmedel på planen, finka-
librig eld och 66 mm raketer för att snabbt oskadliggöra dessa och sedan dra sig ur. To-
talt förstörde de 11 stycken Puccaraplan och en bränsledepå. Urdragningen skedde 
medelst helikopter.69

Jakten på de operativt viktiga helikoptrarna 

 

Den argentinska befälhavaren generalmajor Mario Menendez plan för försvaret av 
Falklandsöarna var att sprida ut sina soldater på platser där britterna rimligtvis kunde 
tänkas landstiga. Genom dessa posteringar skulle han få reda på var landstigningen 
skulle ske och med sina helikoptrar förstärka upp dessa. På detta sätt kunde han vara 
flexibel och möta fienden i känd terräng på sina villkor. I och med detta fick hans heli-
koptrar stor betydelse för hans operativa rörlighet. Detta förstod britterna och flög så-
ledes in en omgång (fyra soldater) under ledning av kapten Aldwin Wight. Deras upp-
gift var att spana mot dessa helikoptrar. Givetvis hade även Menendez insett betydel-
sen av sina helikoptrar och i ett försök försvåra för ett eventuellt brittiskt anfall mot 
dessa och för att bevara sin rörlighet så flyttade han runt dessa varje dag och kamou-
flerade dem. Detta skapade problem för den brittiska patrullen då de varje natt fick 
bryta sin observationsplats och ge sig ut på fientlig mark för att återigen hitta helikopt-
rarna. Vid två tillfällen försökte Wight ropa in flyganfall mot helikoptrarna men båda 
gångerna kom planen för sent, argentinarna hade redan hunnit flytta dem.70 Vid det 
tredje försöket lyckades patrullen träffa helikoptrarna med den indirekta elden från ett 
sjöfartyg och berövade Menendez på hans operativa rörlighet. När patrullen löst sin 
uppgift hade de varit ute i 26 dagar! 71

Anfallet mot, och försvaret av Mount Kent 

 

När den brittiska huvudstyrkan landstigit koncentrerade sig SAS och SBS på att rekog-
nosera terrängen framför huvudstyrkan. När de tog sig upp på Mount Kent insåg de till 
sin förvåning att berget endast var lätt försvarat, vilket skyndsamt inrapporterades. 
Mount Kent ligger i närheten av Port Stanley som var den brittiska styrkans slutmål och 
den som kontrollerade berget kunde också kontrollera det omkringliggande området 
med indirekt eld. Berget hade således en stor operativ betydelse. Den patrull som re-
kognoserade berget hamnade snart i strid och nedkämpade de fåtal argentinska solda-
terna. Chefen för 22. SAS Regiment, Michael Rose övertalade snabbt sin kollega Julian 
Thompson som var chef över 3. Commando Brigade att skicka ytterligare soldater för 
att hålla berget.72 Den patrull som redan befann sig på berget försvarade sig under fyra 
dagar och lyckades, trots upprepade argentinska anfall, att lösa sin uppgift.73

                                                            
68 Gilman, 2006, s. 11. 
69 Adams, James, Secret Armies (London, Hutchinson, 1988) s. 187. 
70 Ibid. s. 185-186. 
71 Gilman, 2006, s. 11. 
72 Adams, 1988, s. 190-191. 
73 Gilman, 2006, s. 10. 

 Efter att 
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Michael Rose flugits in med en större styrka lyckades man hålla berget under resten av 
kriget. 

 

Bild 1:Karta över Falklandsöarna med de för uppsatsen viktigaste punkterna utritade.74

                                                            
74 Gilman, 2006, s. 8. 
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Avslutning 

Slutsatser 
Oavsett förmåga består dessa alltid av olika metoder (och medel). Metoderna i sig be-
står av olika tekniker som soldaterna på lägsta nivå kan tillämpa. Detta gör omvänt att 
soldaternas stridsteknik styr hur en metod tas fram, och metodens utförande och de 
för tillfället tillgängliga medlen avgör om förbandet får den avsedda förmågan. Detta 
sätt att tänka är som jag ser det inte helt överförbart på tankarna kring de militära led-
ningsnivåerna75 även om paralleller säkert kan dras. Exempelvis är det vanligare att 
tala om förmågor på operativ nivå än på taktisk nivå, men en förmåga kan ändå finnas 
ner på gruppnivå (jmf. de grundläggande förmågorna76

Händelse 

). 

 I Distributed Operations ingår ett flertal metoder, exempelvis val av framryck-
ningssätt, val av metod för signalering och val av utbildningsmetodik. Grundpelarna är 
som tidigare nämnts kommunikation, logistik och utbildning och träning. Sett ur ex-
emplet med de brittiska specialförbanden under Falklandskriget uppnåddes ett antal 
förmågor genom val av metod och val av (tekniska) medel. Exempelvis var soldaterna i 
SAS och SBS väl utbildade på, och hade hög färdighet i metoderna för informationsin-
hämtning och konstruerandet av observationsplatser. Detta resulterade i att britterna 
hade en hög förmåga till underrättelse- och informationsinhämtning.  

 Nedan presenteras slutsatserna angående vad som var en förmåga och en metod 
i exemplet Falklandskriget schematiskt. Dessa diskuteras närmare senare i uppsatsen. 

Förmåga (kapacitet) Metod (planmässigt tillvä-
gagångssätt) 

Upprättande av OP runt 
Falklandsöarna. 

Förmåga till informations-
inhämtning (spaning). 

Upprätta observationsplats 
(OP). 

Transport till Mount Kent. Förmåga till rörlighet. Helikoptertransport. 
Tagandet av Mount Kent. Förmåga till verkan genom 

att uppnå lokal 
(eld)överlägsenhet77

Kraftsamling av trupp. 
Eldöverfall. 

. 
Anfallet mot Darwin Förmåga till ledning samt 

verkan i syfte att vilsele-
da78

Val av rapporteringsme-
tod. 
Eldöverfall.  (operativ nivå). 

Överfallet mot flygplanen 
på Pebble Island 

Förmåga till rörlighet och 
skydd (operativ nivå). 

Överfall. 
Snabba fordon. 

Spaningen och eldöverfal-
let mot transporthelikopt-

Förmåga till informations-
inhämtning och verkan. 

Observationsplatser och 
indirekt eld från dessa. 

                                                            
75 Militärstrategisk nivå  operativ nivå  taktisk nivå  (stridsteknisk nivå). 
76 HKV, Doktrin för Markoperationer, 2005, s. 29 f.f. 
77 Lokal överlägsenhet är en av krigföringens grundprinciper. Se HKV, Doktrin för Markoperationer, 2005, 
s. 37 f.f. 
78 Vilseledning är en av krigföringens grundprinciper. Se HKV, Doktrin för Markoperationer, 2005, s. 37 
f.f. 
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rarna. 
Anfallet mot Pebble Island 
och Puccaraplanen. 

Överraskning79 Eldöverfall.  och verkan. 

Tabell 1: Schematisk tabell över vad som är en metod och en förmåga i fallet Falklandsöarna. 

Tabellen visar att en metod är underordnad förmågan. Annorlunda uttryck så bygger 
metoden en operativ enhets förmåga till att göra något.  

 Svaret på frågeställningen ”Är Distributed Operations en förmåga eller en me-
tod utifrån hur konceptet nyttjades under Falklandskriget?” är således att Distributed 
Operations som koncept är svårt att ge epitetet förmåga eller metod. Uppsatsen visar 
att man bör se Distributed Operations som just ett koncept som skapar, binder sam-
man och driver utvecklingen av metoder i syfte att uppnå vissa förmågor som är sär-
skilt önskvärda på en DO pluton/kompani. Metoderna utvecklas inom ramen för kon-
ceptet i områdena kommunikation, logistik och utbildning och träning. Då enheterna 
sprids över stora arealer behövs kommunikationsutrustning som både är röjningsskyd-
dad, tålig och har lång räckvidd men samtidigt inte får vara för otymplig och tung. På 
grund av enheternas utsatta läge behövs smidigare metoder för försörjning av dessa 
och en högre grad av självständighet och självförsörjning hos enheterna vilket dessa 
får genom sin utbildning. Därav utvecklas även metodiken i utbildningen.  

Diskussion 
Gilman L. Gilman anser att den fyrmannapatrull som förstörde helikoptrarna var ett 
gott exempel på hur principerna för Distributed Operations användes under Falk-
landskriget. Det beskrivs tydligt i konceptbeskrivningen att ett av syftena med utsprid-
da enheter är att enheterna, med hjälp av radioapparater, kan kalla in indirekt eld och 
flygunderstöd mot en numerärt, eller på annat sätt överlägsen motståndare. På detta 
sätt får man en större uteffekt av insatsen. Här ser man den tydliga kopplingen till kon-
ceptet. Dock kan man också se att den brittiska staben brast i sin metodik. Soldaterna 
levererade goda underrättelser via sina kommunikationssystem men val av metod för 
att nedkämpa helikoptrarna gjorde att man saknade förmågan till verkan vid två tillfäl-
len. Till slut valde man en annan metod för att nedkämpa de fientliga helikoptrarna 
och man uppnådde då den förmåga man tidigare saknat. 

 Då britterna valde att ta den operativt viktiga punkten Mount Kent gjorde man 
det genom en reconnaisance pull80

                                                            
79 Överraskning är en av krigföringens grundprinciper. Se HKV, Doktrin för Markoperationer, 2005, s. 37 
f.f. 
80 En reconnaissance pull genomförs med en mindre enhet framför huvudstyrkan som letar efter en 
lucka i fiendens försvar. När spaningsstyrkan har hittat luckan bryter de igenom och ropar in huvudstyr-
kan att följa på. På detta sätt kan man bryta igenom och snabbt skapa kaos i fiendens försvar. 

. Först fokuserade man på den grundläggande för-
mågan underrättelser/information för att därefter använda helikoptrar, istället för ex-
empelvis fotmarsch, i syfte att uppnå en hög rörlighet. Detta resulterade i en kraftsam-
ling (kännetecken för Distributed Operations) av trupp vilket gav britterna lokal över-
lägsenhet. Som man tydligt kan se i detta exempel bygger en förmåga i hög grad på val 
av metod och medel. 
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 Likaså inledningsskedet av Operation Corporate visar tydliga tecken på DO kon-
ceptet då man sprider ut enheter över en stor areal och sedan påbörjar insamlandet av 
information. Återigen är val av metod avgörande för om enheten får den förmåga som 
eftersträvas. Britterna uppnådde en hög rörlighet med bland annat helikoptrar och 
snabba båtar för i skydd av mörkret landsätta SAS och SBS. Dessa i sin tur valde en me-
tod för att uppnå hög rörlighet på land och en annan metod för att säkerställa att ob-
servationsplatserna hamnade på en sådan plats, att underrättelser kunde sändas till-
baka till chefen. Exempel på metoder som kan ha skapat förmågan underrättel-
ser/information (und/info) kan ha varit användandet av karta och kompass (kartrekog-
nosering) samt ett medvetet val av sändningsplats för radion (högt, blött, fritt)81

Förslag på fortsatt forskning 

. 

 Anfallet mot Darwin på dagen för den brittiska huvudstyrkans landstigning är ett 
gott exempel på hur en mindre styrkas utnyttjande av den direktriktade samt den indi-
rekta elden kan uppnå vilseledning. Anfallet bar kännetecken av Distributed Operations 
då en mindre styrka nyttjade en eldkraft som normalt sett förknippas med en större 
styrka och därigenom lyckades lura den argentinska styrkan att tro att en hel bataljon 
anföll dem. Den valda metoden med ett överraskande eldöverfall understött av indi-
rekt eld visade sig effektivt och skapade förmågan till mycket god verkan. I det här fal-
let bör verkan ses ur perspektivet att vilseledningen var målet och inte den direkta ver-
kan i form av träff i målet. 

 Anfallet mot Pebble Island var enligt Gilman ett bra exempel på hur en ensam 
patrulls rapporter möjliggör för chefen att kraftsamla mot en av fiendens avgörande 
punkter, precis som konceptet förespråkar. Den åtta man starka förstyrka som landsat-
tes använde sig av olika metoder för informationsinhämtning och rapporterade in in-
formationen via radioapparat vilket resulterade i att chefen kunde skicka en större 
styrka mot flygplanen. Utgången av detta blev att fienden överraskades och styrkan 
kunde uppnå god verkan i målet. Hade förstyrkan valt att använda sig av en annan me-
tod för rapporteringen, exempelvis ordonnans, så hade man antagligen inte kunnat 
kraftsamla i rätt tid och förmågan till verkan hade kanske inte uppnåtts. 

Under arbetet har frågan kring om Sverige, med dagens försvarspolitik, kan nyttja kon-
ceptet Distributed Operations växt fram. Utrymmet i, samt inriktningen på uppsatsen, 
men även den tilldelade tiden har inte medgivit att ämnet kunnat utforskats närmare. 
Det är också intressant att de svenska militära doktrinerna inte berör upprorsbekämp-
ning i någon större utsträckning. USA har ägnat vad de kallar small wars ganska stor 
uppmärksamhet, vilket har resulterat i boken FM 3-24/MCWP 3-33.5 Counterinsurgen-
cy82

Behöver Sverige en ny doktrin för att effektivt kunna bekämpa upprorsrörelser?

. Mitt förslag på fortsatt forskning blir således: 
Hur kan Sverige och svenska Försvarsmakten implementera tankarna kring Distributed 
Operations i vår organisation?  
Vad krävs för anpassningar från dagens Försvarsmakt för att lyckas med införandet? 

                                                            
81 Svensk, militär minnesramsa för val av sändningsplats med radio. Se HKV, SoldF, 2001, s.464. 
82 FM 3-24/MCWP 3-33.5 Counterinsurgency (Washington, Department of the Army/Department of the 
Navy, 2006-12-15. 
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