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Sammanfattning 
När omvärlden och krigen förändras, kan då den ”traditionella” operationskonsten behållas? I 
denna uppsats appliceras operativa principer definierade ur den israeliska operationskonsten från 
tidigare krig på det Andra Libanonkriget 12 juli till den 14 aug 2006. Syftet är att beskriva och 
diskutera operationskonstens dynamik och förutsättningar. I teorin influeras operationskonsten av 
både strategi, taktik och teori men även av en mängd andra subjektiva och objektiva faktorer. 
Undersökningen lyfter fram att de traditionella israeliska operativa principerna användes i en 
varierande omfattning men först i avslutningen av kriget kan ett ”traditionellt” operativt koncept 
identifieras. Resultatet visar att grundförutsättningarna för operativa principer måste vara 
uppfyllda för att konceptet skall kunna användas och att det måste finnas en samstämmighet 
mellan de strategiska förutsättningarna och de ramar och villkor som de subjektiva och objektiva 
faktorerna sätter. Undersökningen visar också att också att förändringar av koncept kräver 
impulser från resultat, strategi och övriga faktorer. Den strategiska insikten och förståelsen för 
dess påverkan är helt avgörande för om de militära åtgärderna är eller blir relevanta. 
Operationskonstens värde ligger i förmågan att under de taktiska förutsättningarna kunna omsätta 
det strategiska målet till en operativ idé. Denna idé skall bygga på ett operativt koncept med 
principer som är unikt anpassat för den aktuella operationen. Det centrala blir, att under gällande 
förutsättningar och med tillgängliga medel, dynamiskt balansera och hantera de påverkande 
faktorerna i aktuell tid och plats för att nå de strategiska målen med operationen. 
 
Nyckelord: Operationskonst, Israel, Libanon, 2006 
 
Abstract 
Operational Art - an insight of the unique with strategic relevance 
When world and wars changes, can then the "traditional" operational art sustain? In this paper, 
operational principles defined from the Israeli operational art from past wars are applied to the 
Second Lebanon War, July 12 to Aug 14 2006. The aim is to describe and discuss the dynamics 
and conditions for the operational art. In theory, operational art is influenced by strategy, tactics 
and theory but also by a host of other subjective and objective factors. The survey highlights that 
the traditional Israeli operational principles were used in a various extent but only at the end of the 
war a "traditional" operational concept is identified. The results show that the basic conditions of 
operational principles must be fulfilled for the concept to be used and that there must be 
consistency between the strategic requirements and the limits and conditions that the subjective 
and objective factors sets. The survey also shows that changes in concepts require inputs from 
results, strategy and other factors. The strategic insight and understanding of its impact is crucial 
to whether military action is or becomes relevant. The value of Operational Art lies in its ability, in 
a tactical environment, to translate the strategic objective to an operational idea. This idea shall be 
based on an operational concept with principles that are uniquely suited for the current operation. 
The key is, under current conditions and with available resources, to dynamically balance and 
manage the affecting factors in current time and place to achieve the strategic objectives of the 
operation. 
 
Keywords: Operational Art, Israel, Lebanon, 2006 
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1 Inledning 
Den 12 juli 2006 kidnappas två israeliska soldater vid gränsen till Libanon. Inom två timmar har 
israeliska styrkor ur IDF (Israeli Defense Forces – den israeliska försvarsmakten) passerat 
gränsen, fått en stridsvagn utslagen och fem soldater dödade. Händelserna resulterar i en 34 dagar 
lång konflikt som senare skall benämnas ”Det Andra Libanonkriget” mellan staten Israel och 
organisationen Hizbollah. Den israeliska inställningen är att ett svar på Hizbollahs aktion skall 
vara snabb och kraftfull. Teknisk överlägsenhet skall säkra segern och skona israeliska soldaters 
liv på marken (Harel & Issacharoff, 2008, s. 60). Stommen i denna tekniska överlägsenhet är det 
israeliska flygvapnet IAF (Israeli Air Force) som med precisionsvapen skall få motståndaren ur 
balans och ge upp. Efter en initialt lyckad insats mot Hizbollahs medeldistansraketer, skall nu de 
kortdistansraketer som hotar mål inne i Israel bekämpas. Detta visar sig vara lättare sagt än gjort 
och allteftersom konflikten pågår slår hundratals raketer ner dagligen i norra Israel. Resultatet blir 
att israelerna tvingas mobilisera sina reserver och sätta in större markförband för offensiva 
operationer i södra Libanon. Dock visar det sig att motståndaren i detta fall inte är en dåligt 
utbildad och utrustad ”terrorist” (jämfört med de palestinska motståndare IDF mött tidigare) utan 
en välutbildad och välutrustad organisation som slåss på ett annat sätt än vad IDF förväntar sig 
(Biddle & Friedman, 2008, ss. xii-xiii). Väl förberedd, med hög motivation och med klara 
målsättningar orsakar Hizbollah mycket stora problem för IDF. Konflikten avslutas med ett 
eldupphöravtal den 14 augusti utan att Israel uppnår sina målsättningar och av många uppfattas 
kriget som ett fiasko för IDF. 
 
IDF har tidigare haft rykte om sig att vara kompetent, professionell och en van utövare av 
operationskonst och där manöverkoncept med offensiva, indirekta metoder och strid med 
kombinerade vapen varit ett adelsmärke. De har snabbt kunnat förändra metoder, koncept och 
styrkor utefter den aktuella situationen (Finkel, 2007, s. 184). Resultatet av kriget 2006 ger dock 
vid handen att IDF till synes tappat mycket av dessa förmågor tillsammans med förmågan till 
samordning av stridskrafter och ett antal andra brister (Kober, 2008, s. 3). IDF:s problem 
uppmärksammades redan under kriget och rönte ett stort intresse i stora delar av världen. Kriget 
har därför analyserats utifrån flera perspektiv för att försöka ge förklaringar till Israels problem. 
Som exempel på perspektiv kan anges; politisk beslutsfattning, den högsta militära ledningens 
interna motsättningar (Harel & Issacharoff, 2008), samhällsutvecklingens påverkan på IDF, 
frånvaron av utbildning och övning på operativ nivå, budget, teknikutveckling samt konkreta 
konsekvenser av att IDF främst använts i lågintensiva konflikter de senaste decennierna (Cohen S. 
A., 2007, s. 167). Det israeliska försöket att förändra synen på krigföring genom att anamma 
”postmodernistiska” filosofer och tänkare i den operativa högre utbildningen har också varit i 
skottlinjen där kritikerna menar att det operativa språket blev oförståeligt för cheferna med 
obeslutsamhet och förvirring som resultat (Matthews, 2008, s. 63). Den israeliska 
operationskonsten som sådan har, enligt vad som identifierats, dock inte varit föremål för likadana 
djupa analyser. Analyserna har istället varit inriktade på främst det taktiska genomförandet. 
Genom att koncentrera arbetet just kring den israeliska operationskonsten kan ytterligare ljus 
kastas över IDF:s resultat och samtidigt ge ett teoretiskt och praktiskt värde kring förståelsen om, 
samt användningen av operationskonsten. 
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Problemet 
Den israeliska operationskonsten har utvecklats under det att flera regelrätta krig med 
grannstaterna utkämpats. Lärdomar och erfarenheter från dessa krig har legat till grund för den 
teori, filosofi och de metoder som IDF genomför operationer på. En förmåga till operativ rörlighet 
och manöverkrigföring har varit Israels sätt att kompensera för sin geografiska sårbarhet och 
numerära underlägsenhet (Kesseli, 2001, s. 333). Det israeliska operativa konceptet har härvid 
växt fram under lång tid och i en miljö karakteriserad av statskonflikter, ett tydligt strategiskt mål 
att överleva som stat och med klart definierade taktiska förutsättningar.  
 
Är då operationskonst och koncept, framtagna under många år med existentiella totala konflikter 
relevanta även i dagens mångfacetterade och komplexa krig? Operationskonsten kan inte ses 
separerat från taktiken och strategin utan kan sägas vara ”[…] den konceptuella grunden för hur 
den taktiska nivån kan sammanbindas med den strategiska” (Widén & Ångström, 2005, s. 13). Det 
finns alltså ett samband mellan operationskonsten som sådan och de strategiska och taktiska 
förutsättningarna för dess utövande. Kopplingen mellan strategin, operationskonsten och taktiken 
gör att operationskonsten med dess teoretiska del, de operativa koncepten, bör ses i ljuset från den 
aktuella strategiska och taktiska miljö där operationskonsten är satt att verka. Genom 
operationskonsten skall de taktiska förutsättningarna möjliggöra att de strategiska målen nås och 
detta i en kontext som dessutom influeras av en för varje operation unik och aktuell operativ miljö. 
Uppgiften blir att först förstå det strategiska problemet och sedan få ut maximal effekt av de 
taktiska resurserna i den aktuella operativa miljön. 
 
Det finns en inneboende problematik om ett operativt koncept med dess begrepp framtaget i en 
kontext skall appliceras i en annan (Eiland, 2011). Framtaget inom ramen för en då aktuell 
nationell säkerhetsdoktrin, skall det användas inom ramen för en nu gällande (Rapaport, 2010, s. 
10). När strategin och taktiken utvecklas, kan då de ”traditionella” operativa koncepten behållas? 
Kanske ligger operationskonstens hemlighet just här, i appliceringen av ett befintligt operativt 
koncept i en modern dynamisk miljö? Problemet är varken tids- eller rumsbundet men det 
israeliska fallet ger möjligheter att just studera en försvarsmakt under ett krig med en applicering 
av ett ”traditionellt” koncept under förändrade förutsättningar. 

Syfte och frågeställning 
Utgångspunkten för denna uppsats är en applicering av teorin kring det ”traditionella” israeliska 
operativa konceptet på det Andra Libanonkriget 12 juli till den 14 aug 2006. Syftet är att beskriva 
och diskutera operationskonstens dynamik och förutsättningar.  Syfte och problem leder till 
följande frågeställning: 
 
Under vilka förutsättningar kan operationskonst baserad på ett traditionellt operativt koncept vara 
relevant i dag? 
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För att leda till och svara på frågeställning samt möta syftet utgår arbetet från följande delfrågor; 
1. Hur kan operationskonsten beskrivas? 
2. Hur kan den traditionella israeliska operationskonsten förstås?  
3. Hur utövades den israeliska operationskonsten under kriget 2006? 
4. Vilka dynamiska faktorer kan sägas påverka operationskonstens utövande? 

Avgränsningar i arbetet 
Utöver de avgränsningar som redan definierats i syfte, problem och frågeställning, är arbetet 
behäftat med några avgörande avgränsningar: De källor som används är uteslutande öppna källor 
samt litteratur och artiklar som skrivits på svenska och engelska. Det teoretiska avsnittets 
referenser är från historisk tid fram till nutid. För resultatkapitlet används källor från krigets utbrott 
2006 till 2010. 

Perspektiv 

Om Operationskonst  
Operationskonst har en central betydelse inom militära kretsar och det finns en närmast outtömlig 
källa av litteratur och studier. Begreppet är svårdefinierbart och det finns inte en entydig definition 
på operationskonsten (Vego, 2008, s. I4). Snarare olika perspektiv men med gemensamt innehåll. 
Ett försök till generisk beskrivning anger operationskonsten såsom; 
 
“[…] a component of military art concerned with the theory and practice of planning, preparing, 
conducting and sustaining campaigns and major operations aimed at accomplishing strategic or 
operational objectives in a given theater” (Vego, 2008, s. I4).  
 
Ett annat perspektiv är NATO operativa planeringsverktyg COPD som används av flera 
försvarsmakter, främst i västvärlden. 
 
“Operational Art is the orchestration of an operation, in concert with other agencies, to convert 
strategic objectives into tactical activity in order to achieve a desired outcome” (NATO, 2010, s. 
A1).  
 
Operationskonsten omfattar enligt NATO den operative chefens förmåga att omsätta komplexa 
och ostrukturerade problem, skapa tydlighet och logik, emellanåt intuitivt, för att möjliggöra 
planering och order. Operationskonsten tillämpas genom att formulera övergripande idéer och 
avsikter för att länka taktisk användning av egna styrkor för att nå operativa och strategiska mål, 
etablering av operationslinjer samt design av metoder med underlag av tillgängliga resurser och 
med acceptabla risker (NATO, 2010, ss. A1-A2).  
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Som jämförande till ovanstående beskrivning av den operative chefens centrala roll kan följande 
sovjetiska syn vara; 
 
“If Western operational art was like the work of individual great masters, Soviet operational art 
was more like that of studio art of Peter Paul Rubens – prolific but under the control of one 
master” (Kipp, 2011, s. 91). 
 
Den sovjetiska operationskonsten definierades inledningsvis som en kritisk konceptuell länk 
mellan strategin och taktiken och utgick från Clausewitz tes om kriget som en fortsättning på 
politiken (Kipp, 2011, ss. 65-66).  
 
Om operationskonst som koncentreras kring chefens kreativitet råder dock olika uppfattningar;  
 
“[The doctrine] was built around the genius of the commanding officer instead of placing 
emphasis around proper staff work” Generalmajor A. Levin, IDF (Matthews, 2008, s. 62).  
 
Av Levins kommentar framgår att operationskonsten även bör omfatta stabens kreativitet. 
 
Sammantaget kan sägas att operationskonsten är en blandning av vetenskap, management och 
konst. Att koncept och teori kan appliceras in i aktuell konflikt är konstens uppgift men det 
förutsätts samtidigt att dessa på något sätt är anpassade till den omgivande kontexten. En kreativ 
verksamhet, av chef eller stab, mellan strategi och taktik. I detta arbete kompletteras ovanstående 
med rysk teori för att tydligare definiera operationskonsten. 

Om kriget 2006 
Kriget 2006 har varit föremål för debatt, forskning och utredning redan från början. Förberedelser, 
genomförande och efterspel har varit områden i denna diskussion. Vinklingarna har varit många 
och nedan redovisas några strömningar som ger en bredd till denna uppsats perspektiv. 
 
Ett perspektiv på kriget är att Israel misslyckats med sina strategiska antaganden och politiska 
analyser redan innan kriget bröt ut. Detta resulterade vidare i felberäkningar av de strategiska och 
politiska konsekvenserna av en militär operation i Libanon. Detta perspektiv menar också att de 
politiska och strategiska analyserna måste ta hänsyn till skillnaden mellan existentiella och 
begränsade krig, där strategin kräver att målsättningen med begränsade krig måste ge långvariga 
politiska resultat och inte enbart segrar på slagfältet. Detta perspektiv representeras bland annat av 
Anthony Cordesman (2007). Ett annat perspektiv är det som anför bristfällig övertro på teknikens 
möjligheter på bekostnad av numerär, mänsklig förmåga och närvaro som en orsak till krigets 
resultat. IDF har påverkats av de sociala strömningar som format Israel de senaste decennierna och 
därmed lagt grunden för en inställning att kriget förs av tekniska system för att undvika egna samt 
civila förluster (Kober, 2008). Israels bristande förståelse för Hizbollahs förmågor med styrkor och 
svagheter är också ett perspektiv för en orsak till krigets resultat. Hizbollah transformering från en 
traditionell gerilla till en hybridorganisation uppmärksammades av IDF men fick inte genomslag, 
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varken i planering eller i genomförande. En israelisk undervärdering av motståndaren och brister i 
underrättelsetjänsten skapade stora svårigheter för IDF under kriget (Jansen, 2009, s. 148). 
 
Raanan Lipshitz företräder slutligen perspektivet ledarskap och ledning, där IDF:s misslyckade 
operationer till del är ett resultat av omedvetenhet om situationen på marken, en aningslöshet inför 
allvaret i situationen samt en okritisk hållning till de planer, principer, bedömningar och 
antaganden som gjorts före kriget. Lipshitz redovisar också problematiken med den ”avancerade” 
termologi som vissa befälhavare använde och som underställda chefer inte förstod (Lipshitz, 
2007). 
 
Ovanstående exempel pekar på faktorer och möjliga orsaker till att kriget inte fick det utfall som 
förväntats. Dock saknas analyser kring operationskonstens genomförande som sådant och här 
kommer arbetet fylla en kunskapslucka, både ur ett generellt och ur ett riktat perspektiv.   

Disposition 
I kapitel ett redovisas uppsatsens bakgrund, problem, syfte, frågeställning samt perspektiv och 
disposition. I kapitel två beskrivs tillvägagångssätt med metod, material, validitet och reliabilitet. 
Kapitel tre är det teoretiska avsnittet och besvarar fråga 1 och 2. Där beskrivs operationskonstens 
innehåll och dynamik ur vetenskapliga perspektiv, teorin om IDF:s operationskonst och slutligen 
operationaliseras det operativa konceptet. I kapitel fyra analyseras det empiriska underlaget utefter 
det operativa konceptet i syfte att besvara fråga 3 och slutsatser av detta dras. I kapitel fem 
diskuteras resultat, teori och metod. Här möts resultatet med syfte, och frågeställning. Här 
besvaras och diskuteras fråga 4. Kapitlet avslutas med reflektion samt förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 

Metodbeskrivning 
Övergripande metod 
Från ett urval av böcker och artiklar, ges inledningsvis en teoretisk beskrivning med ett antal 
påverkande perspektiv på dynamiken i operationskonsten som sådan. Därefter analyseras den 
traditionella israeliska operationskonsten och dess operativa koncept identifieras. Empirin 
analyseras sedan med teorin kring det operativa konceptet som grund och slutsatser dras. I den 
avslutande diskussionen diskuteras resultat, teori och metod och där görs återkopplingen mot 
problem, syfte och frågeställning. 
 
Metodbeskrivning 
Utifrån studier av ett begränsat urval av litteratur sätts inledningsvis operationskonsten in i en 
teoretisk förklaringsmodell med stöd av flera perspektiv. Avsikten är att titta på fenomenet 
operationskonst, placerat mellan strategin och taktiken. Vid sidan av den mer generella 
beskrivningen av operationskonsten är en rysk vetenskaplig teori med kompletteringar av det 
brittiska och amerikanska perspektivet vald. Det finns naturligtvis mängder av perspektiv på 
operationskonst men dessa influenser identifieras även av Kesseli (2001, ss. 21-27). Betydelsen 
hänförs till den historiska bakgrunden för staten Israel, dess allierade under modern tid men även 
på grund av dess arabiska fiender som med sovjetisk materiel och doktrin direkt påverkat Israel. 
Utöver detta är den ryska synen på operationskonst som vetenskap den mest konkreta. 
Redovisningen avslutas med teorin kring den traditionella israeliska operationskonsten. 
Sammanhanget är ett medvetet val för att skapa förståelse för operationskonstens beståndsdelar 
och ett logiskt flöde i argumentationen. Slutligen definieras det operativa konceptets principer 
utifrån det teoretiska underlaget för att på så sätt skapa ett grupperingsinstrument för den 
empiriska undersökningen och efterföljande analys. 
 
Valet av det operativa konceptet som instrument är naturligt kopplat till problemet men är också 
gjort för att skapa enkelhet och tydlighet i den empiriska analysen. Konceptet är direkt länkat till 
operationskonsten och detta blir då en tydlig avgränsning. I resultatkapitlet beskrivs och analyseras 
det empiriska materialet rörande IDF:s operationer under det andra Libanonkriget 2006. Detta 
utifrån det operationaliserade konceptet. En fasindelning av kriget i tid görs för att kunna 
identifiera ytterligare avvikelser och eventuella skillnader men även för att göra resultatet mer 
överskådligt. Redovisade slutsatser baseras på fakta som framkommer i det empiriska materialet. 
Ett antal kriterier används för att möjliggöra identifiering av trender. I det avslutande 
diskussionskapitlet diskuteras det framkomna resultatet gentemot problem, syfte och frågeställning 
tillsammans med en diskussion kring teori, metod samt eventuellt ytterligare faktorer som 
framkommer under arbetets gång. 
 
Analysmetod 
Teori och empiri som används i arbetet är från ett begränsat urval av textkällor och där en 
kvalitativ analysmetod används. En kvalitativ analys bygger på icke mätbara egenskaper hos det 
som undersöks, alltså sådant som inte går att mäta numeriskt eller statistiskt. Metoden är 
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uppbyggd enligt en systematiserande analys för att inledningsvis logiskt ordna och därefter 
klassificera, i detta fall operationskonsten och konceptet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2004, s. 234). I detta arbete innebär den kvalitativa ansatsen vidare att urvalet av 
texterna görs mot bakgrund av syfte och frågeställning samt tolkas och analyseras utifrån mina 
forskningsfrågor och de gjorda operationaliseringarna. Svagheten i den kvalitativa analysen av 
textkällor är att det är en tolkning av något som andra redan har tolkat. Därför blir studiet av 
referenser och litteraturhänvisningar viktigt. Genom att jämföra dessa och även kontrollera 
referenserna (där detta varit möjligt) minimeras både felaktiga och personligt färgade tolkningar. 
Den hermeneutiska metoden har här en inbyggd svaghet enär tolkningar påverkas av kontext, 
förförståelse samt egna värderingar (Thurén, 2007, s. 103). Genom att tydligt beskriva 
avgränsningar, material med urvalsprinciper samt metod skapas transparens i arbetet, vilket 
minskar denna svaghet.  
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssättet i uppsatsen baseras på en abduktiv metod. Metoden innebär 
att en eller flera förklarande hypoteser antas som utgångspunkt (Mattsson, 1995, ss. 70-72). I detta 
arbete är hypoteserna resultatet av teoriavsnittet med skapandet av teorimodellen samt 
definieringen av det israeliska operativa konceptets principer. I den kvalitativa ansatsen finns det 
en osäkerhet i resultatet. Det går inte att få fram en absolut sanning. Analysen inriktar sig därför på 
att identifiera eventuella trender för att få fram en sannolikhet och relevans i de slutsatser som 
anförs. Det handlar om att få fram rimliga och förklarande hypoteser till ett händelseförlopp 
(Pierce, 1990, ss. 32-33). Svårigheten här ligger i hur dessa skall beläggas eftersom de är 
tolkningar av det empiriska underlaget.  För att underbygga slutsatserna samt vidareutveckla 
resultatet, grupperas analysens slutsatser sedan kring två frågeställningar; I vilken utsträckning 
förekommer de operativa principerna i faserna? I vilken utsträckning använder stridskrafterna de 
operativa principerna? Frågorna är ett stöd för att kunna dra ytterligare slutsatser om trender och 
tillämpning kring materialet.  Genom detta slutleds sedan resultatet och de förklarande 
hypotesernas giltighet och relevans kan sedan diskuteras och hypoteserna omformas eller 
kompletteras.  
 
Egen förförståelse 
Min egen förförståelse inom ämnet grundas i 20 års erfarenhet som pansarofficer och då på 
praktisk taktisk nivå. Jämfört med civila akademiker har jag därför en större förförståelse vilket 
medför en god insikt i händelser och fenomen relaterade till väpnade konflikter, koncept och 
ledning på denna nivå. Samtidigt gör detta att det professionella förhållningssättet är präglat av 
svensk filosofi, utbildning och träning, vilket sammantaget måste beaktas vid analyser av texterna.  

Material och Urval 
”Att berätta är att välja. Det går helt enkelt inte att ge en fullständig beskrivning av någonting” 
(Thurén, 2005, s. 87). Urvalet av litteratur i arbetet är gjort utifrån tre principer; Perspektiv, 
Kvalité och Relation. Uppsatsens frågeställning ger vid handen att det är ett israeliskt perspektiv 
i centrum. Detta kompletteras sedan med hur västerländska författare uppfattat händelserna. Det 
saknas därmed information från ”den andra sidan” vilket både är ett medvetet och ett nödvändigt 
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val. Medvetet, eftersom det är den israeliska uppfattningen om tillämpningen av operationskonsten 
som är intressant i frågeställningen och nödvändigt, eftersom jag inte under inventeringen av 
tillgänglig litteratur har kunnat identifiera källor med andra perspektiv som samtidigt uppfyller de 
andra urvalskriterierna.  
 
Det är ofrånkomligt att ett krig där Israel är inblandat är ett politiskt ”hett” ämne. Både ur ett 
lokalt, regionalt och globalt perspektiv. För den som studerar konflikter innebär detta svårigheter 
när det gäller bedömningar av texter och källor eftersom de finns så många intressen inblandade. 
Exempelvis är Gilbert Achar och Michel Warschawskis bok The 33-day War – Israel´s war on 
Hezbollah in Lebanon and its consequences (2007), skriven ur ett libanesiskt perspektiv, klart anti-
israelisk i sitt innehåll och slutsatser. Svårigheten här blir att bedöma sanningshalten och det 
vetenskapliga värdet av texten. Dessutom kompliceras situationen ytterligare av motstående 
uppfattningar avseende krigets resultat även om den klart övervägande delen av artiklar och 
identifierad litteratur är mer negativ än positiv till det israeliska resultatet. Som ett undantag kan 
nämnas professor Martin van Crevelds inlägg Israel’s War With Hezbollah Was Not a Failure 
(2008) där han anför att kriget trots begångna felaktigheter, fått reella positiva resultat. 
 
För att i någon mån komma runt ovanstående används urvalsprincipen Kvalité, vilken utgår från 
källor som på ett eller annat sätt har officiell anknytning. Exempelvis välrenommerade israeliska 
eller amerikanska universitet, kända institut, militära institutioner och officiella dokument, 
hemsidor och artiklar. Medveten om att en textanalys inte når den absoluta sanningen är strävan att 
identifiera det underliggande syftet med artikeln för att kunna utesluta de mest subjektiva källorna. 
Den bärande tesen är att artiklar med stark uppbackning av erkända akademiker och organisationer 
har större trovärdighet än enskilda intresseorganisationer. För att ytterligare kunna värdera 
sanningshalten korsläses referenser och artiklar för att om möjligt identifiera eventuella 
primärkällor och på så sätt kunna värdera innehållet.  
 
Slutligen görs urvalet utifrån principen Relation. Är källans relation till texten av arten att det är 
ett uppdrag från exempelvis en institution eller myndighet att skriva om händelsen, ett 
professionellt eller personligt incitament? Överlag är valet av källor gjort ur de två första 
kategorierna. Nära kopplat till Relation är den källkritiska principen ”tendens”. Här är respektive 
källas redovisning av referenser styrningen av urvalet. Övriga källkritiska principer (Thurén, 2005, 
s. 13) beaktas vid urvalet. Framförallt tidssambandet kan ställa till med problem eftersom källor 
alltför nära kriget kan vara för spekulativa enär information fortfarande kan saknas eller vara 
hemliga samtidigt som närheten till skeendet är viktigt. Majoriteten av valda källor är från tiden 
2007-2009.  
 
Arbetsgång 
Initialt görs en bred inventering över tillgänglig litteratur och artiklar från öppna källor. Resultatet 
av inventeringen visar att kriget 2006 resulterat i en mängd litteratur och publicerade alster. 
Huvuddelen av dessa berör dock i huvudsak andra perspektiv än det operativa, vilket är 
perspektivet i denna uppsats. Därför är ett mer begränsat urval valt till underlag för teori och 
empiri. Min strävan i detta urval är att få en bred sammansättning på materialet och därigenom få 
ett så relevant underlag som möjligt. Eftersom primärkällorna till empirin naturligt torde utgöras 



  
  

9 

av israeliska officerare som deltagit i kriget och dessa inte har kunnat utnyttjas i arbetet, är den 
absoluta majoriteten av källor sekundärkällor. Dock är valet av dessa ett resultat av genomgång av 
referenser där de refererade källorna utgörs av primärkällor, i första hand intervjuer. Detta 
kompletteras med artiklar skrivna av officerare från IDF. Som utgångspunkter för det teoretiska 
avsnittet om operationskonst och IDF föreligger följande böcker: 
 
Teoretiskt material 
Claus Telp - The Evolution of Operational Art – From Fredrick the Great to Napoleon (2005). 
Telp anser att utvecklingen av operationskonsten startade i perioden mellan Fredrik den stores krig 
och Napoleonkrigen mellan 1740 och 1813. Telp spårar födelsen och utvecklingen av 
operationskonsten tillbaka genom en historisk analys av de stora krigen mellan Frankrike och 
Preussen och av dessa båda nationers påverkan på varandra samt dess militära och sociala 
utveckling. Telp menar vidare att utvecklingen av operationskonsten inte är linjär utan sker stegvis 
och där utvecklingen av operationskonsten drevs av flera av varandra beroende faktorer där både 
militära och ickemilitära faktorer, strategiska behov och mål samt katastrofer skapade behov av 
operationell utveckling. Samspel mellan militär teori och praktik där studier av praktiken skapade 
teorier som sedan efter reformationer av både militära och civila sektorer bidrog till utvecklingen 
av operationskonsten. Boken ger en kunskap om operationskonstens ursprung men också en insikt 
i hur den militära och civila samhällsutvecklingen påverkar varandra. 
 
John Andreas Olsen och Martin van Crefeld (red) - The Evolution of Operational Art - From 
Napoleon to the Present (2011). Boken behandlar operationskonstens utveckling ur ett globalt 
perspektiv där operationskonsten i USA, Storbritannien, Tyskland, Ryssland/Sovjet, Israel och 
Kina diskuteras. Skribenterna består av flera framstående akademiker som i respektive avsnitt 
analyserat ländernas utveckling av operationskonsten. Sammantaget kan konstateras att 
utvecklingen av operationskonsten gått upp och ner. Förloraren i konflikter har utvecklats medan 
vinnaren stagnerat. Under perioden efter det andra världskriget och i skuggan av atomvapnet 
stagnerade utvecklingen i flertalet länder för att under 1980-talet åter skjuta fart. Överlag har 
operationskonsten utvecklats i en anpassning till den reella verkligheten där samhällets utveckling 
samt teknologiutvecklingen varit avgörande. Skribenterna är också enade i synen att 
operationskonsten är interaktiv mellan strategin och taktiken där kopplingen mellan dessa är 
viktigare än operationskonsten i sig. Förutsättningen för lyckad operationskonst är att uppnå de 
strategiska målen med hjälp av tillgängliga taktiska resurser. Intressant är också diskussionen om 
att en tydlig ”Avslutningsfas” samt en logistisk möjlighet att genomföra operationen. Historien 
visar på flera exempel där dessa faktorer förbisetts med katastrofalt resultat, god operationskonst 
till trots. Tyvärr saknas ett franskt modernt perspektiv för att göra texterna fullständiga. Boken är 
vald med tanke på dess omfattning samt kvalité på skribenter och det faktum att den är den absolut 
senaste inom området. 
 
Pasi Kesseli - In Pursuit of Mobility - The Birth and Development of Israeli Operational Art. From 
Theory to Practice (2001). Kesseli resonerar kring uppkomsten och utvecklingen av den israeliska 
operationskonsten under 1900-talet fram till och med kriget mot Syrien och Egypten 1973. Enligt 
Kesseli har den mest centrala frågan för den israeliska försvarsmakten varit den om operativ 
rörlighet. Detta för att kompensera för Israels svagheter, främst geografisk sårbarhet och numerär 
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underlägsenhet. Den israeliska utvecklingen av krigskonsten är knuten till teorin avseende 
manöverkrigföring och har präglats av praktisk erfarenhet av krig och en förmåga att operativt och 
taktiskt anpassa sig efter omständigheterna. Boken är vald av det faktum att det är en mycket djupt 
gående studie i det israeliska militära tänkandet under 1900-talet, den mest omfattande och 
kvalitativa som kunnat identifieras och slutligen baserad på litteratur och intervjuer med ett stort 
inslag av primärkällor. 
 
Lars Ulfving - Rysk Operationskonst (2005). Ulfving beskriver den ryska operationskonsten ur ett 
som han anger ”dialektiskt, holistiskt och historiskt helhetsperspektiv” med det sovjetryska 
militärteoretiska arvet, operationskonsten med begrepp och principer och tankar om framtiden. 
Boken ger ingående beskrivningar om strategiska förutsättningar, doktrin, koncept och ledning i 
Ryssland. Boken är i och för sig skriven av en svensk men med långvarig erfarenhet från 
underrättelsetjänsten med ingående kunskaper om rysk operationskonst samt referenser till 
primärkällor. 
 
Vasily Kyrillovich Koptykos artikel - Evolution of operational art ur tidskriften Military Thought 
(2008). Tidskriften är en i väst utgiven engelsk översättning av en väl ansedd rysk tidskrift där 
ryska akademiker och officerare utvecklar tankar kring för Ryssland aktuella säkerhetsfrågor. 
Koptykos artikel beskriver det vetenskapliga resonemanget kring operationskonst och dess delar 
och innehåll. Koptyko är rysk generalmajor och professor vid krigskonstavdelningen vid den ryska 
generalstabsakademien, doktor i militärvetenskap och Merited scientist of the Russian Federation. 
 
Dessutom utnyttjas officiella amerikanska och brittiska doktriner som jämförande perspektiv. 
 
Empiriskt material 
De empiriska källorna utgörs av en mängd böcker, artiklar och akademiska studier i ett brett 
underlag för analysen av kriget. De hämtas främst från israeliska och amerikanska författare men 
även europeiska perspektiv, från både privata, statliga och militära institutioner används. Som 
exempel på en källa som beskriver händelseutvecklingen är Amos Harel och Avi Issacharoff - 34 
Days-Israel, Hezbollah, and the war in Lebanon (2008). De båda författarna är korrespondenter på 
den israeliska tidningen Háaretz och har skrivit flera prisbelönta böcker om konflikter i området. 
Boken avhandlar krigets skeenden från början till slut och omfattar allt från taktisk till politisk-
strategisk nivå. Trots israelisk härkomst försöker författarna anlägga perspektiv från bägge håll i 
konflikten. Som orsaker till resultatet pekar de på den högsta ledningens oförmåga, IDF:s dåliga 
träning, oklara order och en ”slapphet” i genomförandet. Ett annat exempel är den officiella 
israeliska utredning, Winogradutredningen, som tillkom efter kriget för att utreda och klarlägga 
eventuella felaktigheter och ansvar för kriget 2006. Rapporten utkom med en preliminär rapport 
(Winograd-Committee, 2007) och slutlevererades 2008 (Winograd-Committee, 2008). I rapporten 
påpekades brister inom flera områden mot hur kriget planlagts och genomförts och där den 
israeliske premiärministern, försvarsministern och generalstabschefen för IDF fick svidande kritik.  
 
Är den valda litteraturen då representativ för det som avses? Valet av litteratur är ett personligt 
ställningstagande utefter ett urval av identifierad litteratur enligt ovan, ramen för den tilldelade 
tiden och uppsatsens omfång samt slutligen egen personlig erfarenhet. Efter studier i 
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referenslitteraturen är uppfattningen att litteraturen är representativ för det som skall undersökas. 
Dock är det naturligtvis upp till läsaren att bedöma riktigheten i detta. 

Validitet och reliabilitet 
Med validitet avses att verkligen mäta det som skall mätas (Ejvegård, 2009, s. 80). Eller i detta 
fall, att det som skall undersökas verkligen undersöks. I uppsatsens syfte anges detta objekt till att 
beskriva och diskutera operationskonstens dynamik och förutsättningar. En tydlig koppling mellan 
syftet, problemformulering och frågeställningar ger en grund för hög validitet. Frågeställningarna i 
arbetet skall tillsammans leda mot syftet vilket också innebär att de genom en logisk följd skall 
stödja progressionen i uppsatsen på det sätt som fråga ett, två och tre gör utan att direkt svara mot 
syftet. Fråga två används dessutom för att skapa förutsättning och därmed validitet i empirins 
slutsatser för att besvara fråga tre. Fråga tre avser det empiriska materialet och ger underlag till 
diskussionen. Den fjärde frågan kopplar tillbaka mot uppsatsens problem, syfte och frågeställning 
men är också riktad mot resultatets eventuella konsekvenser, en del i att tillvarata nya kunskaper 
funna under arbetet samt för att bredda och utveckla diskussionen.  
 
En avgörande fråga för arbetets validitet är de begrepp som senare operationaliseras i kapitel tre. 
Begreppen som sådana tas från den teoretiska bakgrunden och är därmed tolkningar av den text 
som analyseras. Den interna validiteten påverkas negativt om mina tolkningar och definitioner av 
de begrepp som ligger till grund för analysmetoden är felaktiga eller för färgade av min personliga 
uppfattning. Avståndet mellan de teoretiska begreppen och operationaliseringarna kan då bli för 
stort (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2004, ss. 62-64). I så fall kan gruppering av 
teori och analys av empiri bli för subjektivt värderat och därmed uppstår systematiska fel. De är 
dock välkända begrepp inom den militära professionen och genom bredd av litteratur minskas 
ytterligare risken för fel. Det är samtidigt förvisso sant att begrepp är sociala konstruktioner och 
därmed får olika innebörder i olika länder och kulturer (Thurén, 2007, s. 141), vilket innebär att de 
kan uppfattas annorlunda i Israel än av mig. Genom analys av det teoretiska underlaget är det min 
uppfattning att de tolkningar och definitioner som görs i uppsatsen, har stöd i den teoretiska 
bakgrund som redovisas. Genom möjlighet att diskutera kring uppsatsen i samtal med företrädare 
för IDF som deltog i kriget har validiteten ytterligare ökat. Oaktat detta är definitioner och 
analyser i uppsatsen resultatet av eget arbete och egna uppfattningar. 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument (Ejvegård, 
2009, s. 77). Tolkningen av empirin och de dragna slutsatserna kan därmed bli felaktiga om inte de 
framtagna definitionerna följs noggrant. I arbetet med resultatdelen följs de framtagna 
definitionerna så noggrant som möjligt. I de fall där detta är tveksamt, påpekas detta i texten samt i 
diskussionen. Genom användningen av kriterier i resultatdelens gruppering kan slutsatsernas 
reliabilitet stärkas.  
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3 Bakgrund och Teori 
Avsikten med denna del är att inledningsvis beskriva operationskonstens grunder för att forma en 
röd tråd till den efterföljande teorin om IDF:s operationskonst och vidare till det operativa 
konceptet och därmed lägga en teoretisk grund för mina definitioner.  

Operationskonst 
Hur kan operationskonsten beskrivas? 

Allmänt 
 

Man börjar inte ett krig eller borde i alla fall klokt nog inte göra det utan att ha klart för sig vad man vill 
uppnå i och med kriget – det första är det politiska syftet, det andra är det operativa målet (Clausewitz, 
1991, s. 589). 

 
Utifrån ovanstående blir det klart att kriget bör ha ett övergripande syfte, ett strategiskt slutläge, 
mot vilket kriget skall föras. ”In short, the exercise of the operational art lay with the source of 
strategic direction or someone appointed by that source” (Smith, 2011, s. 228). 
Operationskonstens plats kan då anges till; “[…] the grey area between strategy and tactics” 
(Howard, 2011, s. ix). 
 

 
 

 Figur 1. Operationskonsten mellan Strategi och Taktik. 
 
Medan strategi kan definieras som ”att tänka”, handlar operationskonst om att utföra det strategin 
tänkt och som resurs används taktikens medel och metoder. Dock är det inte möjligt att göra något 
utan att tänka först. De strategiska tankarna måste brytas ner och appliceras i aktuell kontext. 
Därför är operationskonsten både tanke och handling. 
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Operationskonsten är under ständig utveckling. Utvecklingen följer ett mönster där studier av det 
praktiska genomförandet skapar teorier som underlag för reformeringar, vilka sedan prövas 
praktiskt mot verkligheten i nästa krig. Samspelet mellan teori och praktik driver härvid 
utvecklingen (Telp, 2005, ss. 142-144). Detta kan åskådliggöras i nedanstående figur; 
 

 
 
 Figur 2. Utvecklingsprocessen där samspelet mellan teorin och praktiken driver  
 utvecklingen via resultatet. 
 
För vi samman de bägge figurerna (1 och 2) erhålls följande resultat; 
 

 
 
 Figur 3. Operationskonsten mellan Teori och Praktik. 
 
Operationskonsten är alltså en konst i att omvandla de strategiska tankarna till möjliga handlingar 
med stöd av den teoretiska grunden samt taktiska metoder och resurser för att implementera detta i 
praktiken. Emellertid är detta en alltför förenklad beskrivning av operationskonsten. Låt oss därför 
gå vidare med den ryska teorin kring operationskonsten för att utveckla resonemanget. 
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Operationskonsten ur det vetenskapliga perspektivet. 

Den Ryska Teorin 
 
“Modern operational art is a system of theoretical knowledge and practical recommendations on 
how to prepare and conduct different forms of military operations…” (Kopytko, 2008, s. 210). 
 
Operationskonsten inkluderar här de två sammanhängande och oskiljbara delarna teori och 
praktik. Teorin utgör ett system av vetenskaplig kunskap och där kunskapsobjekten i 
operationskonsten är militär verksamhet vid väpnade konflikter. Kärnan omfattar förklaring, 
undersökning och utnyttjande av teoretiska förklaringsmodeller och praktiska rekommendationer 
vad avser användandet av de väpnade styrkorna i militär verksamhet (Ulfving, 2005, s. 141). 
Teorin har bland annat till uppgift att finna och utveckla metoder och principer för krigföringen. 
Praktiken är ett förverkligande av praktiska rekommendationer och kreativa aktiviteter hos chefer 
och staber för att implementera de teoretiska grundsatserna i genomförandet av operationer. 
Konsten ligger i skicklighet och kompetens hos befälhavaren att implementera de teoretiska 
grundsatserna om operationskonsten i olika komplexa miljöer (Kopytko, 2008, ss. 210-211).  
 
Operationskonstens innersta väsen utgör därför förmågan att kunna knyta ihop strategins tankar 
och intentioner med taktikens enskilda handlingar till en sammanhållen helhet både i teori och i 
praktik (Ulfving, 2005, s. 135). I teorin och i praktiken befinner sig alltså operationskonsten 
mellan strategin och taktiken. Den lyder under strategin och styr över taktiken. Omvänt finns det 
en återkoppling, en feedback, där exempelvis ny taktik och nya metoder påverkar 
operationskonsten vilken sedan har en inflytelse på det strategiska framskridandet (Kopytko, 2008, 
s. 204). Feedbacken mellan den strategiska nivån och den operative chefen är avgörande för att ge 
samsyn kring de strategiska problemen och målsättningarna (Eiland, 2011). Vi erhåller nu en 
något förändrad figur enligt nedan; 
 

 
 

Figur 4. Återkopplingen där Operationskonsten påverkas av Teorin, Strategin och Taktik men också 
påverkar Strategi och Taktik. 
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Operationskonsten och strategin influeras och påverkas av det som Kopytko benämner objektiva 
och subjektiva faktorer, vilka motiverar och tvingar till förändring och utveckling. Som objektiva 
faktorer kan nämnas den militär-politiska situationen i världen, teknologi- och därmed 
vapenutvecklingen, geopolitiska situationen, ekonomiska och sociala situationen i staten, den 
strategiska utvecklingen, förändring i motståndarens syn på konflikter samt krigserfarenheter. 
Alltså faktorer som i hög grad styrs av ett yttre sammanhang. Som subjektiva faktorer kan nämnas 
det militära och politiska ledarskapets medvetna handlingar för styrkornas organisation och 
utveckling, nivån på den militärteoretiska vetenskapen, den professionella träningen och praktiska 
aktiviteter av militära chefer för implementering av teorierna samt andra mänskliga samhälleliga 
aktiviteter. De subjektiva faktorernas roll är övervägande men för att utveckla operationskonsten 
för att möta framtiden måste bägge delarna övervägas noggrant (Kopytko, 2008, ss. 212-213). Vi 
kompletterar figuren över operationskonsten enligt nedan; 
 

 
 

Figur 5. Faktorernas påverkan på Strategin och Operationskonsten enligt rysk teori. 
 
Vi ser här att operationskonsten inte bara influeras av teori, strategi och taktik utan även av andra 
faktorer. Resultatet påverkar alltså direkt och indirekt. 
 

Det Brittiska perspektivet 
 
“The conceptual component provides the coherent intellectual basis and theoretical justification 
for the provision and employment of Armed Forces. […] It comprises 3 elements: the Principles of 
War; Doctrine; and Conceptual Innovation” (DCDC, 2008, s. 4.3). 
 
I det brittiska perspektivet kan doktrinen länkas direkt till operationskonsten. Operationskonsten, 
liksom doktrinen, befinner sig mellan strategin och taktiken där den strävar efter att harmonisera 
de två i den aktuella kontexten. Karaktären i operationskonsten beror på mot vilket håll den pekar i 
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varje valt ögonblick. Den brittiska synen ger också vid hand att doktrinen är ett sätt att göra 
vetenskap av ”konsten” och däruti utveckla teorier om operationer med det övergripande syftet att 
skapa standarder och rutiner för att få en stor organisation att följa gemensamma linjer och gå mot 
samma mål. Doktrinen är härvid ett kollektivt närmande. Operationskonsten å andra sidan är ett 
individuellt närmande där konsten utövas av generalerna och där den framstående generalen höjer 
sig ovanför doktrinen och har förmågan att använda, förkasta eller förnya tolkningen av doktrinens 
innebörd (Strachan, 2011, ss. 97-98).  
 

The most important practical function of the conceptual component is to provide a framework of 
thinking within which military personnel can develop understanding about their profession and the 
activities that they may have to undertake, both now and into the future (DCDC, 2008, s. 4.3). 

 
Doktrinen är en grund för hur tankar skall formas och inte vad som skall tänkas. Den anger 
operationskonsten som den vitala länken mellan de militärstrategiska objekten och den taktiska 
användningen av styrkorna. Utan den operativa nivåns resurser – och konst- skulle inte strategin 
kunna implementeras effektivt ner till den taktiska nivån. Slag skulle utkämpas på fel plats i fel tid 
(Strachan, 2011, ss. 118-121). 

Det Amerikanska perspektivet 
 

Joint operations doctrine is built on a sound base of war fighting theory and practical experience. Its 
foundation includes the bedrock principles of war… It seeks to provide JFCs with basic guidance to 
defeat an adversary (Joint Chiefs of Staff, 2006, s. II1). 

 
Den grundläggande amerikanska teorin kring operationskonsten var slagcentrerad där strävan var 
offensiven med neutraliseringen av motståndarens stridskrafter som mål. Operationskonst är då det 
sätt som militära medel används i en riktning för att uppnå ett strategiskt mål. Den befinner sig 
som den konceptuella och praktiska länken mellan den taktiska och den strategiska nivån. 
Operativ succé eller misslyckande i en dimension, exempelvis i luften eller på havet, påverkar de 
andra dimensionerna och dessa är ömsesidigt beroende av varandra – interdependenta (Echevarria 
II, 2011, ss. 137-139 och 150). I doktrinen för de väpnade styrkorna, JP1, beskrivs syftet med 
doktrinen att förstärka den operativa effekten av de amerikanska styrkorna. Doktrinen anges inte 
vara dogmatisk utan fokus ligger i hur tankar kring operationer skall tänkas och inte vad de skall 
tänka. Det är befälhavarens omdöme baserat på den aktuella situationen som är av största vikt 
(Joint Chiefs of Staff, 2007, ss. App A A-1). 
 
Den amerikanska doktrinen för operationer JP3-0 anger operationskonsten såsom;  
 
“[T]he application of creative imagination of commanders and staffs – supported by the skill, 
knowledge and experience – to design strategies, campaigns and major operations and organize 
and employ military forces” (Joint Chiefs of Staff, 2006, s. II2). 
 
Resultatet av den kreativa processen manifesteras i den operativa designen av operationen. 
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Sammanfattning 
De olika perspektiven är relativt samstämmiga. Den ryska teorin kännetecknas av ett djupare 
vetenskapligt teoretiskt tänkande än i de brittiska och amerikanska perspektiven som har en mer 
managementbetonad inställning. En emfas läggs dessutom i bägge perspektiven på befälhavarens 
betydelse och förmåga att i den aktuella kontexten, den operativa miljön, applicera teorier och 
principer. Även om detta finns med till del i den ryska delen, identifieras här en viss balansskillnad 
med en större frihet och förväntan på chefens omdöme. Likheterna är desto fler och stödjer 
därmed teorin enligt följande; 
 
Operationskonsten består av teori och praktik, där teorin består av vetenskap och erfarenheter och 
där praktiken består av den aktiva implementeringen av dessa teorier i en aktuell kontext. 
Operationskonsten är definitionsmässigt placerat mellan strategi och taktik där det finns ett 
beroende flöde både uppåt och nedåt. Omsättningen av teorin till praktiska handlingar görs i en 
operativ design med en inriktning att det är befälhavarens kreativitet, tankeverksamhet, som är 
avgörande för appliceringen av de teoretiska ramarna i den aktuella operativa miljön. Resultatet av 
praktiken påverkar direkt och indirekt faktorer, teori, strategi och taktik. 
 

 
 

 Figur 6. Teoretisk modell över påverkan på Operationskonsten. 
 
Utifrån syftet med arbetet är det de militära chefernas aktiviteter för att implementera de teoretiska 
reglerna som är intressant i den empiriska undersökningen. För att identifiera den teoretiska 
grunden hos IDF måste vi alltså kunna beskriva karakteristiska delar i den israeliska traditionella 
operationskonsten med dess operativa koncept. Detta görs i nästa avsnitt.  
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Israelisk traditionell operationskonst 
Hur kan den traditionella israeliska operationskonsten förstås? 
 
Den israeliska operationskonsten har sina rötter långt tillbaka redan innan staten Israel bildades 
1948. Influenserna kom inledningsvis från den brittiska armén där judar tjänstgjorde redan under 
det första världskriget. I det brittiska Palestina organiserades skydd för bosättningar där ryska 
emigranter samt brittiska officerare influerade de israeliska tankarna. Grundläggande principer 
såsom initiativ, överraskning, rörlighet och delegerat ledarskap formades. Tjänstgöring i brittiska 
Special Air Service under det andra världskriget gav tankar om djuppenetrerande operationer av 
rörliga enheter (Kesseli, 2001, ss. 334-336). Utvecklingen av den israeliska operationskonsten från 
1948 fram till 1970-talet har präglats av högintensiva krig med existensen av tydligt formulerade 
mål och målsättningar samt goda förutsättningar för operativ manöver på slagfältet. Under hela sin 
existens har IDF varit beroende av styrkemultipler (force multipliers), faktorer som har ökat 
effekten av IDF:s styrkor gentemot motståndaren. Detta på grund av kvantitativ underlägsenhet 
samt geografiska och strategiska begränsningar. Genom olika multipler har Israel kompenserat för 
sina svagheter gentemot hotet från överlägsna konventionella styrkor från kringliggande arabstater 
(Kober, 2011, ss. 167-168). Genom att exempelvis ständigt förbättra förmågan till klargörning av 
sina stridsflygplan kunde israelerna under kriget 1973 erhålla upp till fyra gånger så många 
insatser per flygplan och dag som sina arabiska motståndare (Kesseli, 2001, s. 168). 
 
Den avgörande styrkemultipeln kom att bli offensiven, eftersom det ansågs att anfallaren var den 
som avgjorde var och när striden skulle stå och därmed kunde denne koncentrera sina styrkor. 
Offensiven konstituerade en form av krigföring som var nödvändig för att åstadkomma ett 
avgörande på slagfältet. Offensiven skapade dessutom möjligheten till att undvika att kriget ägde 
rum på Israels territorium. Grundläggande för offensiven blev manövern. Präglade i många år av 
detta synsätt blev offensiven den förhärskande principen i den israeliska operationskonsten. Inte 
bara under högintensiva konflikter utan senare även för Israels lågintensiva konflikter. Det 
dominerande vapensystemet blev efterhand utkristalliserat till de israeliska pansarförbanden, vars 
höga rörlighet kombinerat med eldkraft och skydd blev ryggraden i den israeliska 
manöverkrigföringen. Dock med ett uttalat behov av stöd från främst flygstridskrafter (Kober, 
2011, s. 171). Detta byggde också på antagandet att rörelse skapar säkerhet i jämförelse med det 
statiska försvaret (Kesseli, 2001, s. 340). Även flottan strävade att kompensera sin storlek visavi 
motståndaren med hjälp av offensiv, rörelse och vilseledning. Exempelvis att med små 
kommandoräder slå ut motståndarens fartyg i dess hemmahamnar (Kesseli, 2001, s. 196). 
 
Avsaknaden av ett strategiskt och operativt djup för att absorbera arabiska attacker på israelisk 
mark skapade ytterligare incitament till offensiv och förstaslagsförmåga. Inte enbart som 
styrkemultipel utan också för att skapa ett ”konstgjort” strategiskt djup. Inställningen att det 
israeliska samhället inte kunde stå emot ett långdraget utnötande krig på eget territorium bidrog till 
denna utveckling. Risken för att andra arabstater skulle sända expeditionära styrkor till stöd för 
Israels fiender ökade betydelsen av att snabbt få slut på ett eventuellt krig. Det artificiella djupet 
var också avsett att skapa tid och möjligheter för IDF att mobilisera och förbereda motanfall vid en 
eventuell invasion. Djupet skulle skapas genom att så snabbt som möjligt föra in striden till 
motståndarens territorium (Kober, 2011, ss. 168-170).  
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Konceptet med ett kort krig baseras på Israels begränsade uthållighet, både i tillgången till 
soldater, materiel och ekonomisk kapacitet för en krigsekonomi. Att Israel eftersträvar avgörande 
seger på slagfältet är en uppfattning om att detta skapar avskräckning, vilket har en avgörande 
betydelse i det israeliska tänkandet (Kesseli, 2001, s. 337). 
 
Att tillämpa rörelsen, manövern, skickligt har varit en avgörande faktor för Israels utsikter att 
överleva tidigare konflikter. Detta har inte åstadkommits enbart av skicklighet i applicering utan 
till stor del på grund av den faktiska geografiska möjligheten att tillämpa rörlig krigföring i de 
områden striderna har utkämpats och där rörelsen blivit överlägsen elden som faktor. Detta har till 
del också sin förklaring i att mängden förband i förhållande till stridsområdet under flera decennier 
varit såpass litet att detta i sig skapat förutsättningar för manövern (Kober, 2011, ss. 169-170). 
 
Den indirekta metoden syftar till att skapa optimala förutsättningar att möta och besegra 
motståndaren genom att rucka dennes jämvikt och balans, helst innan en fysisk kontakt inleds och 
därigenom minimera både stridens intensitet, utdragenhet samt egna förluster. På den operativa 
nivån tillämpades detta av markförbanden genom en strävan att kringgå, omfatta och innesluta 
motståndarens enheter (Kober, 2011, s. 172). Detta i form av anfall i flanker och på djupet istället 
för frontala anfall. Sökandet efter motståndarens svagheter på slagfältet gjordes med stöd av 
operativ framskjuten spaning och medförde att befälhavarna kunde utnyttja tillfällen som uppstod 
och som ledde mot de operativa målsättningarna utan direkta order (Kesseli, 2001, s. 157). 
 
För den underlägsne finns det ett behov av att koncentrera sina styrkor till avgörande platser och 
tillfällen i syfte att möjliggöra tillräckliga styrkeförhållanden för att erhålla ett avgörande. På den 
operativa nivån kan kombinationen av stridskrafterna kompensera varandras svagheter gentemot 
motståndaren. I Israels fall har detta gjorts genom att i planeringen på förhand avgöra 
”kraftsamlingsriktning” och i vilken ordning olika motståndare skall slås (Kober, 2011, s. 174). 
Detta konkretiseras av en koncentration av styrkor som slår djupt in på motståndarens territorium 
mot dennes svagheter kombinerat med filosofin att ”hellre slåss mot terrängen än motståndaren” 
(Kesseli, 2001, ss. 338-340). 
 
Trots att Israel aldrig haft ”förstaslagsförmåga” som officiell doktrinär princip har det under lång 
tid funnits en tro på att effekten av att slå till först får en avgörande betydelse för att försämra 
motståndarens militära förmåga. Principen har använts vid flera tillfällen främst med 
flygstridskrafter (Kober, 2011, ss. 175-176). Primärt skulle IAF skapa luftherravälde genom att 
förekomma motståndaren (preemptive) genom att helst slå ut motståndarens flygstridskrafter redan 
på marken och därefter understödja markförbanden. För att lösa detta lades stor vikt vid 
underrättelseinhämtning och förberedande planering för att snabbt kunna slå ut rätt mål (Kesseli, 
2001, s. 166 och 341). 
 
Snabb framryckning med pansarförband djupt in på motståndarens territorium, understödda av ett 
decentraliserat logistiksystem och luftstridskrafter, kombinerat med ett ledningssystem som 
uppmuntrar uppdragstänkande samt kvalitén på befälhavarna har givit Israel flera tillfällen att 
avgöra krigen på slagfältet. En balans mellan eld och rörelse (Rapaport, 2010, s. 11). Denna form 
av krigföring har stora likheter med det som benämns Blitzkrieg. Oavsett som strategi eller taktik, 
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ett koncept eller krigföringsmetod, har ”Blitzkrieg” varit den israeliska operationskonstens främsta 
uttryck under de tidigare krigen (Kober, 2011, s. 176). Genom ledning långt fram kunde 
befälhavarna fatta snabba beslut inom ramen för högre chefs uppgift. Orienteringar till sido- och 
överordnad skapade möjlighet till samordning och kontroll att genomförandet skedde mot de 
övergripande målen. Svagheten i den operativa friheten var en övertro på improvisation och att 
den strategiska nivån inte hade full kontroll över skeendet (Kesseli, 2001, ss. 203-204). 
 
Den traditionella israeliska operationskonsten har varit baserad på erfarenheten hos dess 
befälhavare (Kesseli, 2001, s. 343). IDF har alltså i stor utsträckning byggt operationskonsten på 
praktiska stridserfarenheter, en erfarenhetsbaserad intuition samt en inställning att operationskonst 
måste sitta i ”fingerspetsarna” hos den som skall utöva konsten (Conrikus, 2011). En förmåga att 
gripa möjligheterna på slagfältet. Detta har medfört en uppbyggnad av en decentraliserad 
ledningsfilosofi som för tankarna till den tyska ”Auftragstaktik” där den operativa och taktiske 
chefen förstår det strategiska målet, vad som skall åstadkommas samt när och hur detta skall 
genomföras utan vidare instruktioner. IDF:s chefer fostrades därmed i fria tankar och maximalt 
flexibelt uppträdande som gynnade slutmålet. Detta kombinerades med en offensiv attityd där 
osäkerheter var en förevändning för fortsatt anfall (Kober, 2011, s. 158 och 177). De israeliska 
cheferna utbildades i att intuitivt utnyttja tillfället, terrängen och motståndarens svagheter, 
tillsammans med ett okonventionellt tänkande, alternativa operationskoncept inkluderande 
vilseledning samt förmåga att ändra planen utefter omständigheterna för att nå slutmålen. Detta 
understöddes av en insikt i den övergripande operativa designen där målet och syftet var det 
viktigaste, inte strikta order eller sättet det utfördes på (Kesseli, 2001, ss. 339-340). 

Sammanfattning 
Den mest centrala frågan för den israeliska försvarsmakten har varit jakten på operativ rörlighet. 
Detta för att kompensera för Israels svagheter, främst geografisk sårbarhet och numerär 
underlägsenhet. Den israeliska traditionella operationskonsten har stora likheter med 
manöverteorin och manöverkrigföring. Denna operationskonst inbegriper ett operativt koncept, 
vilket innehåller ett antal principer utvecklade under lång tid och som skapat en tydlig israelisk 
profil på hur kriget på den operativa nivån skall genomföras.  Konceptet är före 2006 anpassat till 
dåvarande israeliska situation, vilket är nödvändigt för ett fungerande koncept (Fayutkin, 2011). 
Den utgår från en strategisk princip - strävan att slå till först - för att begränsa motståndarens 
militära styrka och för avskräckning. Den har en operativ förutsättning - krigserfarenhet och 
praktiskt kunnande - för insikt och intuitivt agerande. 
 
De främsta principerna är följande; 

Offensiven - med manövern som huvudinstrument. 
Den indirekta metoden - för att slå mot motståndarens svagheter men också för att 
kompensera underlägsenhet och minimera egna förluster. 
Koncentration av styrkor - för att erhålla gynnsamt styrkeförhållande. 
Operationer in på djupet - för att skapa utrymme och obalans hos motståndaren. 
Decentraliserad ledning med uppdragstaktik - för att kunna bibehålla initiativet. 
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Dessa operativa principer utgör det operativa konceptet och är teorin bakom den israeliska 
operationskonsten. Enär det är de mänskliga aktiviteterna i att utöva och implementera dessa 
teoretiska principer som efterfrågas i uppsatsens syfte skall vi nu definiera vad som menas med 
respektive princip i konceptet för att senare kunna gruppera empirin och identifiera det konkreta 
resultatet av chefernas försök att binda ihop det praktiska handlandet med de teoretiska delarna – 
operationskonsten. 

IDF:s Operativa koncept 
Konceptets ingående delar kan synas vara många men min uppfattning är att det inte är möjligt att 
ta bort eller gruppera delarna utan att tappa innebörden och därmed avsikten bakom dem. De är till 
delar kompletterande och beroende av varandra och kan tolkas snarlika och därför eftersträvas en 
så unik definition som möjligt för att både särskilja men också underlätta arbetet. Definitionerna är 
skapade utifrån det redovisade teoretiska underlaget från Kesseli (2001) och Kober (2011). 
 
Offensiven - med manövern som huvudinstrument. 
Definition: En aktiv handling som syftar till att med rörelsen ta striden till motståndaren. 
Understöds av elden. 
 
Den indirekta metoden - för att slå mot motståndarens svagheter men också för att 
kompensera underlägsenhet och minimera egna förluster. 
Definition: Aktiva insatser mot motståndarens identifierade svagheter. Ett undvikande av dennes 
styrkor. 
 
Koncentration av styrkor - för att erhålla gynnsamt styrkeförhållande. 
Definition: Koncentration av medel och förmågor till tid och/eller rum för att skapa 
styrkeöverläge. 
 
Operationer in på djupet - för att skapa utrymme och obalans hos motståndaren. 
Definition: Operationer över motståndarens hela operativa djup. Syftet kan vara att förflytta 
striden till annan plats, slå mot svaga delar eller tvinga motståndaren att slåss i flera riktningar. 
 
Decentraliserad ledning med uppdragstaktik - för att kunna bibehålla initiativet. 
Definition: Ledning med tydliga syften och mål och där underställda chefer har möjlighet att 
själva välja metod inom ramen för tilldelad uppgift. I detta ligger också chefernas plats för 
ledning. Normalt till de främre förbanden. 
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När vi nu skall applicera det israeliska fallet och konceptet på teorin placeras dessa i den teoretiska 
modellen enligt följande: Den israeliska staten samt det politiska ledarskapet placeras i de 
objektiva respektive subjektiva faktorerna. IDF:s koncept placeras i Teorin medan Libanon och 
Hizbollah bildar en del i den operativa miljön. Praktiken representeras av kriget 2006. Som Taktik 
placeras aktuella förband och förmågor. Vi erhåller då följande figur; 
 

 
 
 Figur 7. Kriget 2006 applicerat i teorimodellen. 
 
Uppsatsens utgångspunkt kan då åskådliggöras enligt följande; 
 

 
 
 Figur 8. Uppsatsens utgångspunkt. 
 
Det är denna del som skall undersökas i nästa avsnitt. 
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4 Resultat 
Hur utövades den israeliska operationskonsten under kriget 2006? 

Det Andra Libanonkriget 2006 
I denna del redovisas inledningsvis en kort allmän beskrivning av förutsättningarna den 12 juli 
2006 för att sätta in läsaren i situationen. Därefter redovisas kriget i tre identifierade faser med en 
kort inledande del och därefter grupperat enligt de operativa principer som definierats i föregående 
avsnitt. Kapitlet avslutas med slutsatser samt en sammanställning av identifierade principer. 

Förutsättningar 
IDF är under 2006 på väg in i en omstrukturering. I framtiden ses inte operationer av förband 
större än brigad som nödvändigt (Fishman, 2006, ss. 11-12). Även om det finns viss kritik, är det 
en allmän uppfattning om att detta tillsammans med att transformera IDF mot mer lågintensiva 
operationer är den rätta vägen att gå (Cordesman, 2008, s. 93). Till del är detta en reaktion på den 
pågående israelisk/palestinska konflikten (Conrikus, 2011). Det är inte ett krig som är avsikten 
med insatserna den 12 juli men liksom tidigare konflikter i området eskalerar situationen (Kober, 
2007, s. 204). Det är från början en oinskränkt respons på Hizbollahs agerande (Cordesman, 
Sullivan, & Sullivan, 2007, s. 53). I motsats till Hizbollahs intentioner, ses inte kidnappningen 
som ett försök att kunna köpslå om frigivning av libanesiska och palestinska fångar i Israel. 
Snarare uppfattas den som ett strategiskt hot från Iran som med hjälp av Hizbollah underminerar 
Israels avskräckningsförmåga (Lipshitz, 2007, s. 18). Återtåget från Libanon 2000 har redan 
skapat en bild av ett svagt Israel (Cohen A. , 2007, s. 46). Att då inte svara på Hizbollahs agerande 
är sämre än ett kraftfullt svar eftersom alla andra svar skulle tolkas som svaghet och därmed bjuda 
in framtida motståndare (Cohen S. A., 2008, s. 158).  

 
Bild 1. Södra Libanon; (Matthews, 2008, s. 35). 
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Fasindelning 
Operationen i Södra Libanon är i detta kapitel indelad i tre stycken faser. Fasindelningen är skapad 
utefter den litteratur som studerats och ser ut enligt följande; 
 
Fas 1: 12 - 16 juli 2006.  
Från det att operationerna startar. Under fasen genomförs omfattande flygoperationer samt en 
sjöblockad av Libanon. 
 
Fas 2: 17-27 juli 2006.  
Från det att systematiska markoperationer påbörjas. Under denna fas påbörjas inkallelse av 
reserver och markoperationer på bataljons- och brigadnivå genomförs. Flygoperationerna 
fortsätter. Avslutas med inkallelse av reservförband. 
 
Fas 3: 28 juli - 14 augusti 2006.  
Från beslut om större markoperation. Förberedelser och genomförande av en större markoffensiv i 
södra Libanon fram till fredsavtalet träder ikraft den 14 augusti. 

Fas 1: 12 juli – 16 juli 2006 
Allmänt 
 Redan under kvällen den 12 juli diskuterar den högsta ledningen i Israel hur operationerna skall 
bedrivas. Den högsta politiska ledningen vill ha ett kraftfullt svar medan vissa militära 
förespråkare anser att en flygattack bör begränsas under det att en större operation planeras (Harel 
& Issacharoff, 2008, s. 77). Beslut om insatser med flyg samt sjöblockad tas (Matthews, 2008, s. 
38). Dock diskuteras inte tidsramar för operationerna eller vad som skall ske efter de inledande 
flygattackerna (Harel & Issacharoff, 2008, s. 85). Diskussioner kring de operativa målen 
genomförs och det råder delade meningar mellan den politiska och militära ledningen om vilka 
operativa mål som skall fastställas. Generalstabschefen (Generallöjtnant Halutz) anser inte att 
frisläppandet av de två kidnappade soldaterna skall vara ett operativt mål eftersom detta anses vara 
orealistiskt. De operativa målen blir Hizbollahs militära delar samt ledning och skall genomföras 
med precisionsvapen (Arkin, 2007, s. 173). Tillstånd till att kalla in reservister ges inte av den 
politiska ledningen och diskussioner påbörjas inom generalstaben om att definiera en strategi för 
hur operationerna skall avslutas när IAF genomfört anfallen mot identifierade mål (Harel & 
Issacharoff, 2008, s. 96). 
 
Offensiven - med manövern som huvudinstrument. 
I den händelse att kidnappning äger rum har IDF en plan för att agera. Planen, som utlöses på 
kodord ”HANNIBAL”, innebär att markförband med stöd av luftstridskrafter skall framrycka in i 
södra Libanon och skära av flyktvägar och därefter fånga förövarna (Matthews, 2008, s. 34). 
Planen aktiveras till viss del under den första dagen. Under de första dagarna diskuterar 
generalstaben om större markförband skall användas. Ett förslag om att landsätta en luftburen 
styrka i höjd med Litanifloden och då i ryggen på Hizbollah avslås av generalstabschefen och 
beslutet är att kriget skall föras från luften med stöd av begränsade markoperationer (Harel & 
Issacharoff, 2008, ss. 125-126). Under skedet används frekvent specialförband för raider in i 
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Libanon, både för att slå ut mål men också som stöd för flyginsatser (Matthews, 2008, s. 39). 
Israeliska marinens specialenheter anfaller hamnar och Hizbollahs marina förband längs den 
libanesiska kusten (Arkin, 2007, s. 94). I slutet av skedet framrycker smärre markförband över 
gränsen och hamnar i strid på flera platser med Hizbollahs främre posteringar (Arkin, 2007, s. 
179). 
 
Den indirekta metoden - för att slå mot motståndarens svagheter men också för att 
kompensera underlägsenhet och minimera egna förluster. 
Redan från start arbetar IDF utifrån bedömningar av Hizbollahs styrkor och svagheter. Delade 
meningar råder dock mellan den politiska och militära ledningen om vilka mål som bör bekämpas. 
På grund av politiska begränsningar avslås begäran från IDF om anfall mot den libanesiska 
infrastrukturen men beslut fattas om insatser som indirekt genom ett tryck på den libanesiska 
regeringen kan tvinga Hizbollah till eftergifter (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 79-80). Genom 
flyganfall mot symboliska och militära mål skall dessutom effekter skapas som förmår Hizbollah 
att dra sig ur södra Libanon. Även Hizbollahs militära och politiska ledarskap skall angripas. 
Målsättningen är att Hizbollah skall kollapsa som organisation (Matthews, 2008, s. 37). Under 
skedet anfaller IAF Hizbollahs ledningsstruktur i södra Beirut (Arkin, 2007, s. 178), 
organisationens tv- och radiostationer samt broar och vägar mot Syrien. Syftet är att isolera och 
samtidigt slå mot förmodade underhållslinjer för förband och materiel från Iran och Syrien (Harel 
& Issacharoff, 2008, s. 97). Israelerna förstår dock inte att Hizbollah förlitar sig på förhandslagring 
samt undvikande av större trupprörelser (Arkin, 2007, s. 136). Rent generellt är varseblivningen 
kring Hizbollah undermålig (Ben Shalom, 2011). Samtidigt påbörjas psykologiska operationer mot 
det libanesiska politiska ledarskapet för ytterligare tryck mot Hizbollah (Arkin, 2007, s. 174). På 
marken genomför IDF artilleribeskjutning av Hizbollahs främre linjer i sådan omfattning att målen 
tar slut. Tusentals artillerigranater avfyras, de flesta utan synbar effekt (Harel & Issacharoff, 2008, 
s. 122). 
 
Koncentration av styrkor - för att erhålla gynnsamt styrkeförhållande. 
Under fasen genomförs inga koncentreringar av markförbanden eftersom dessa spelar en 
underordnad roll i operationen. Däremot koncentrerar IAF sina resurser initialt genom indirekta 
anfall på djupet och attackerar mål dygnet runt under de inledande dagarna (Harel & Issacharoff, 
2008, s. 93). 
 
Operationer in på djupet - för att skapa utrymme och obalans hos motståndaren. 
Baserat på de högsta politiska besluten aktiverar IDF två stycken planerade operationer med IAF: 
Operation Fourth Dimension och Specific Weight. Den första operationen slår ut en mängd broar i 
syfte att skära av södra Libanon från resten av landet och därigenom förhindra rörelser in och ut ur 
området och på så sätt begränsa Hizbollahs möjligheter att både föra ut de kidnappade men också 
möjligheten till förstärkningar och underhållstransporter in till gränsområdet (Matthews, 2008, s. 
36). Specific Weight är en av IAF länge förövad operation med syftet att slå ut Hizbollahs medel- 
och långdistansraketer i centrala och norra Libanon. Operationen genomförs över hela det 
operativa djupet och anses efter kriget vara en av de mest lyckade operationerna och en stor del av 
Hizbollahs långdistansraketer slås ut (Arkin, 2007, s. 127). Efter beslut av den israeliske 
försvarsministern anfaller IAF även Beiruts civila flygplats som ett led i påtryckningarna på den 
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libanesiska regeringen (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 79-80). Den israeliska marinen genomför 
samtidigt anfall mot hamnar längs hela den libanesiska kusten (Arkin, 2007, s. 94). Under de 
inledande dagarna genomför IAF upprepade anfall över hela Libanon, inklusive Beirut, mot både 
infrastruktur såsom broar och vägar samt Hizbollahs militära mål i södra Libanon (Arkin, 2007, ss. 
168-171). 
 
Decentraliserad ledning med uppdragstaktik - för att kunna bibehålla initiativet. 
Under den första fasen har det Norra Kommandot som ansvarigt för operationerna söder om 
Litanifloden ingen huvudroll att spela. Dock genomför generalstaben flera chefsbesök i området 
för att diskutera med cheferna på plats. Vid dessa noteras att det föreligger en spänd stämning 
mellan generalstabschefen Halutz och chefen för det Norra Kommandot (Generalmajor Adam). 
Halutz är missnöjd över hur Adam bedriver operationerna i området och anser att det går för sakta 
och att Adam bromsar sina underställda chefer. Adam är inte ens inbjuden till de 
ledningskonferenser som generalstaben genomför, där operationerna diskuteras och där beslut 
fattas om att större markoperationer inte skall genomföras utan endast bedrivas som småskaliga 
operationer (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 125-126). 

Fas 2: 17 juli – 27 juli 2006 
Allmänt 
Trots att IDF inte anser att de kidnappade soldaternas frisläppande skall kopplas till operationerna 
anger den israeliska premiärministern Olmert detta som ett mål i ett tal i det israeliska parlamentet 
den 17 juli tillsammans med kravet på ett ovillkorligt eldupphör från Hizbollah (Harel & 
Issacharoff, 2008, s. 108). Försvarsminister Peretz anger att operationernas huvudfokus är 
luftangrepp i syfte att kontrollera underhållsvägar från Syrien och Iran till Hizbollahs stridande 
delar i södra Libanon (Arkin, 2007, s. 185). På den operativa nivån anges syftet med operationerna 
till att skapa ett medvetande av seger hos israelerna och samtidigt skapa en kognitiv känsla av 
förlust hos Hizbollah (Matthews, 2008, s. 43). 21 juli startar en kaotisk inkallelse av mindre 
reserver som av israelisk media tolkas som förberedelser inför en större markoffensiv (Arkin, 
2007, s. 192). Generalstabschefen Halutz begär att tre reservdivisioner skall mobiliseras men detta 
avslås av premiärministern (Harel & Issacharoff, 2008, s. 151). Halutz är samtidigt medveten om 
reservisternas dåliga status, vilket gör att han fortfarande anser att flyget skall spela den avgörande 
rollen i operationerna (Lipshitz, 2007, s. 18). Den israeliska politiska ledningen bekräftar sedan att 
flygoperationerna är de primära och att endast begränsade markoperationer skall genomföras 
(Arkin, 2007, s. 205). Under fasens sista dag påbörjas dock inkallelse av 30 000 reservister 
(Cordesman, Sullivan, & Sullivan, 2007, s. 5). Under fasen svänger den israeliska opinionen och 
media kritiserar IDF för ”Idiotiska militära manövrar” och ifrågasätter operativa målsättningar 
samt uppgifter till förbanden (Matthews, 2008, s. 47). 
 
Offensiven - med manövern som huvudinstrument. 
Den 17 juli påbörjas den första något större markoperationen in i södra Libanon där markförband 
anfaller Hizbollahs posteringar längs hela gränsen med syfte att etablera ett fotfäste norr om 
gränsen. De största striderna bryter ut kring Maroun al-Ras där delar ur den 91:a divisionen 
anfaller (Arkin, 2007, s. 47). Motståndet gör att fler och fler israeliska förband tvingas in i 
striderna som rasar i flera dagar utan att IDF får kontroll över läget (Matthews, 2008, s. 44). Under 
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tiden används artilleri både som understöd och för bekämpning av raketavskjutningsplatser (Arkin, 
2007, s. 190). Samtidigt framrycker förband längs kusten till Medelhavet men dessa dras tillbaka 
några dagar senare utan resultat (Arkin, 2007, s. 51). Efter flera dagars strider med 
brigadstridsgrupper går markförband in i Bint Jbeil med det uttalade syftet från generalstaben att 
skapa ett spectacle of victory (Matthews, 2008, s. 45). IDF anger den 25 juli att de har kontroll 
över Bint Jbeil men striderna kring rasar fram till den 27 juli utan att IDF får kontroll över staden 
och de får ett stort utfall av dödade samt skadade soldater (Arkin, 2007, ss. 204-206).  
 
Den indirekta metoden - för att slå mot motståndarens svagheter men också för att 
kompensera underlägsenhet och minimera egna förluster. 
Under hela fasen fortsätter IAF sina anfall mot Hizbollahs ledningsstruktur och underhållsvägar 
samtidigt som infrastruktur och bostäder tillhörande Hizbollah i södra Beirut anfalls. 
Underhållsvägarna in i Syrien är dock svåra att kontrollera (Cordesman, Sullivan, & Sullivan, 
2007, s. 120). Under samma tid släpps flygblad som riktar sig mot den libanesiska befolkningen 
och även massamtal via mobilnätet används för att få befolkningen att ange Hizbollahsoldater 
(Arkin, 2007, ss. 187-193). Genom direkta styrningar anges från generalstaben en strävan till att 
offentligt kunna visa upp dödade och tillfångatagna Hizbollahsoldater för att påverka 
uppfattningen om organisationens sårbarhet (Harel & Issacharoff, 2008, s. 127). IDF tar 
elektroniskt över Hizbollahs radiosändare al-Nour och tv-stationen Al-Manar och sänder egna 
meddelanden samt stör ut sändningarna (Arkin, 2007, s. 204). Mobilmaster i Libanon attackeras 
också i försök att slå ut kommunikation för ledning (Eshel, 2006). 
 
Koncentration av styrkor - för att erhålla gynnsamt styrkeförhållande. 
Framryckning in i Libanon sker i flera riktingar. Längs kusten avancerar förstärkta 
stridsvagnsförband upp mot staden Tyre men efter magert resultat dras dessa ur efter två dagar 
(Arkin, 2007, s. 51). På flera ställen längs gränsen framrycker markförband understödda av 
artilleri och flyg i försök att erövra Hizbollahs gränsposteringar. Den största koncentrationen av 
styrkor sker den 24 juli mot Bint Jbeil med delar ur två brigadstridsgrupper med understöd av 
artilleri och senare även en fallskärmsbrigad men ansträngningen är inte tillräcklig utan 
allteftersom måste ytterligare förband sättas in. Trots denna oavsiktliga kraftsamling lyckas IDF 
inte att få kontroll över staden (Arkin, 2007, ss. 204-206). Det saknas ett tydligt fokus i 
operationen (Conrikus, 2011). Den 25 juli anmäler Norra Kommandot att de avser dra tillbaka 
förbanden från Bint Jbeil eftersom kraften i offensiven tagit slut (Harel & Issacharoff, 2008, s. 
140). Detta accepteras till del av generalstaben men samtidigt beordras att staden skall erövras av 
bataljonsstridsgrupp (Matthews, 2008, s. 47). Anfallet genomförs och IDF får den 27 juli det 
största utfallet av egna skadade och dödade hittills under kriget (Arkin, 2007, s. 206). Från början 
var det generalstabens avsikt att kraftsamla med två divisioner mot Bint Jbeil men av olika 
anledningar genomförs inte detta av Norra Kommandot (Harel & Issacharoff, 2008, s. 142).  
 
Operationer in på djupet - för att skapa utrymme och obalans hos motståndaren. 
Under skedet fortsätter IAF sina anfall över hela Libanon. Avskjutningsramper för raketer, hamnar 
och radarstationer längs den libanesiska kusten är mål för operationerna. Hizbollahs infrastruktur 
med ledningscentraler, bunkrar samt bostäder i Beirut anfalls vid upprepade tillfällen. 
Transportnoder, broar och övergångar attackeras för att försvåra rörelser på marken (Arkin, 2007, 
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ss. 182-204). Samtidigt understöds Norra Kommandots operationer längs kusten och gränsen med 
attacker mot gränsposteringar och direkt flygunderstöd till operationen vid Bint Jbeil (Harel & 
Issacharoff, 2008, ss. 139-143). 
 

Decentraliserad ledning med uppdragstaktik - för att kunna bibehålla initiativet. 
Generalstaben genomför flera möten under inledningen av fas 2 där framtida operationer 
diskuteras. Vid dessa möten blir chefen för Norra Kommandot inte inbjuden (Harel & Issacharoff, 
2008, s. 126). Norra Kommandot har under dagarna innan, planerat för en begränsad operation vid 
Bint Jbeil men när ordern för operationen ges från generalstaben, är denna avsevärt mer detaljerad 
och går stick i stäv mot Norra Kommandots ursprungliga plan. Bland annat innebär generalstabens 
plan anfall från en annan riktning än vad Norra Kommandot ansett som den bästa. Resultatet, efter 
diskussion, blir en kompromiss. Operationen utförs sedan av Norra Kommandot men följer inte 
ordern fullt ut och misslyckas med att uppnå det resultat som generalstaben förväntar sig (Harel & 
Issacharoff, 2008, s. 138). Generalstaben förbjuder planering inför större markoperationer med 
motivet att endast smärre operationer skall utföras och tar samtidigt fram en plan som 
underminerar Norra Kommandots egna planer för kommande operationer (Harel & Issacharoff, 
2008, s. 150). Operationen i Bint Jbeil tappar fart efter några dagar och delar av trupperna drar ur 
den 25 juli på order av Norra Kommandot och med tillstånd från generalstaben. Dock kommer 
kontraorder från generalstaben under kvällen med direkta order att vissa utpekade förband åter 
skall gå in i staden (Matthews, 2008, s. 47). Chefen för Norra Kommandot protesterar och kräver 
mer trupp och minst tre dagars respit för genomförandet men tvingas genomföra anfallet ändå 
(Harel & Issacharoff, 2008, s. 140). Ordern till Norra kommandot anses i efterhand vara tvetydig 
och oklar, vilket försämrar möjligheten till att lösa uppgiften (Winograd-Committee, 2007, s. 59). 

Fas 3: 28 juli – 14 aug 2006 
Allmänt 
Den 28 juli fastställer generalstaben en operativ plan för en utökad markoffensiv kombinerat med 
flyganfall (Harel & Issacharoff, 2008, s. 149). Den politiska ledningen ger klartecken för 
operationen fyra dagar senare (Arkin, 2007, s. 214). En 48 timmars vapenvila inträder den 31 juli 
och under tiden omgrupperas förband och logistik. IAF fortsätter genomföra mindre flygföretag. 
Den 1 augusti framrycker reservistförband in i Libanon för första gången (Arkin, 2007, ss. 210-
216). En splittring i den israeliska regeringen tonar fram när försvarsminister Peretz anger att han 
beordrat en offensiv för att ta över hela södra Libanon samtidigt som premiärministern Olmert 
bromsat densamma (Harel & Issacharoff, 2008, s. 183). Den 9 augusti ges IDF order om en utökad 
markoperation men denna skjuts upp vid flera tillfällen med motivet att Israel vill uttömma de 
diplomatiska alternativen först. Detta skapar missnöje inom IDF (Arkin, 2007, ss. 232-234). Den 
politiska ledningen ser operationen som ett led i att utöva påtryckning mot FN medan IDF 
uppfattar den som en operation för att nå operativa mål (Harel & Issacharoff, 2008, s. 213). Efter 
kriget försöker generalstabschefen och premiärministern att rättfärdiga offensiven de sista dagarna 
som en förberedande åtgärd om förhandlingarna skulle bryta samman innan fredsavtalet blir klart 
och hänvisar till tidigare krig där Israel gjort detsamma, 1973 och 1982 (Harel & Issacharoff, 
2008, s. 228). Klockan 08.00 den 14 augusti inträder vapenvilan men luft och sjöblockaden 
avslutas inte förrän i början av september (Cordesman, Sullivan, & Sullivan, 2007, s. 15). 
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Offensiven - med manövern som huvudinstrument. 
Efter att IDF dragit ur förbanden vid Bint Jbeil den 28 juli anges operationen som avslutad den 29 
juli (Arkin, 2007, ss. 208-209). Dock uppstår nya stridigheter i det centrala och östra området den 
30 juli, vilket gör att IDF nu är engagerade i fyra olika riktningar längs gränsområdet (Arkin, 
2007, s. 51). Den 1 augusti får Norra Kommandot order om att implementera operation Change of 
Direction 8, vilket avser skapandet av en säkerhetszon i södra Libanon. Fortfarande är dock inte 
markoperationerna i fokus utan endast som en understödjande del till flyginsatserna. Norra 
Kommandot påbörjar förberedelser för en markoperation i tre riktningar, nu med reservister för 
första gången (Harel & Issacharoff, 2008, s. 149 och 173). Striderna i området pågår i flera dagar 
och inbegriper hela området från medelhavskusten och upp till gränsens nordöstra hörn (Arkin, 
2007, s. 233). I det centrala området har IDF avancerat förbi Bint Jbeil men dras återigen in i 
strider kring staden. Markförband med understöd av artilleri och flyg genomför hårda strider den 8 
augusti men utan att ta kontrollen över området (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 175-176). 
Samtidigt anger IDF att de behärskar en 8 km bred säkerhetszon inne i Libanon (Arkin, 2007, s. 
231). Den 9 augusti presenterar generalstaben operation Change of Direction 11, en större 
operation för att ta kontrollen i södra Libanon och få slut på raketbeskjutningen. Operationen får 
stöd av den politiska ledningen, dock får operationen inte implementeras utan ytterligare beslut 
från det israeliska säkerhetskabinettet (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 195-196).  
 

 
Bild 2. Operation Change of Direction 11, 12-13 aug (Matthews, 2008, s. 53). 
 
Det politiska beslutet dröjer. Vid ett besök av försvarsministern vid det Norra Kommandot den 10 
augusti, begär IDF att få framåt på planen, detta beviljas dock inte (Harel & Issacharoff, 2008, s. 
200). Under tiden sker strider längs gränsen och flera mindre operationer genomförs för att med 
stöd av artillerield slå ut raketramper i området (Arkin, 2007, s. 235). Efter ytterligare ett dygns 
väntan får slutligen IDF framåt på operationen klockan 16.50 den 11 augusti. Med anledning av 
det kommande fredsavtalet har nu IDF 60 tim på sig att lösa uppgiften innan avtalet träder i kraft. 
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Chefen för Norra Kommandot har tidigare räknat med att behöva 96 timmar för operationen 
(Harel & Issacharoff, 2008, s. 212). Vid midnatt börjar förbanden framrycka in i Libanon och 
tidigare under kvällen har ett förband landsatts med helikopter bakom fronten vid Litanifloden i 
syfte att fånga Hizbollah mellan två styrkor. Helikopteroperationen anses så lyckad att den 
politiska ledningen under ett ögonblick överväger att skjuta på fredsavtalet eftersom de tror på ett 
”spektakulärt resultat” (Harel & Issacharoff, 2008, s. 230). Den 12 augusti är den utökade 
operationen i full gång. Markförbanden framrycker, om än i långsam takt, samtidigt som 
hundratals soldater landsätts bakom Hizbollah. Häftiga strider rasar på flera platser och under 
dagen såras mer än 100 israeliska soldater, det högsta antalet sedan kriget inleddes (Arkin, 2007, s. 
238). Den mycket pressade tidsplanen ökar riskerna med operationen och de israeliska förbandens 
samordning och koordinering mellan flyg, artilleri och inom markförband fungerar inte 
(Matthews, 2008, s. 55). Under söndagen den 13 augusti sker strider över hela området och 
fallskärmssoldater förbereder sig för att anfalla raketramper i området men hinner inte starta. Inga 
förband når sina mål under den tid de har till förfogande (Harel & Issacharoff, 2008, s. 234). 
Vapenstillestånd träder i kraft 08.00 lokal tid den 14 augusti. Några av de häftigaste striderna äger 
rum timmarna innan.  
 
Den indirekta metoden - för att slå mot motståndarens svagheter men också för att 
kompensera underlägsenhet och minimera egna förluster. 
Specialförband genomför operationer djupt inne i Libanon mot Hizbollahs ledningscentraler och 
mindre högkvarter. Samtidigt fortsätter IAF sina luftanfall mot transportvägar, främst mellan 
Beirut och Damaskus där de slår av broar och förstör vägar i ett försök att skära av de sista 
förbindelserna mellan Hizbollah och dess syriska understöd (Arkin, 2007, s. 209). Den 10 augusti 
förstörs den sista bron över Litanifloden. Över hela fasen skiftar IAF mellan anfall mot södra 
respektive centrala och norra delarna av Libanon. Beirut attackeras upprepade gånger i försök att 
slå ut Hizbollahs ledning och samtidigt förstöra organisationens infrastruktur i staden. Flygblad 
släpps över Beirut men även över södra Libanon i försök att påverka befolkningens inställning 
(Arkin, 2007, ss. 218-220). Hizbollahs militära delar i södra Libanon attackeras genomgående med 
upprepade försök att slå ut raketavskjutningsramper samt identifierade bunkerkomplex och 
kommandocentraler och den 12 augusti tar IDF återigen över Hizbollahs radio och tv sändningar 
elektroniskt i ett försök att begränsa organisationens förmåga till propaganda. Över tiden fortsätter 
luft- och sjöblockaden mot Libanon (Arkin, 2007, ss. 238-241). 
 
Koncentration av styrkor - för att erhålla gynnsamt styrkeförhållande. 
Under fasen ökar IDF numerären efter beslut av den politiska ledningen från cirka 9000 soldater 
till runt 30 000 i slutet av kriget. Förbanden tar under första halvan av fasen kontroll över mer än 
20 byar i södra Libanon för att skapa en säkerhetszon. Denna blir större än den ursprungliga 
tanken med en zon på 6-8 km. Därmed får IDF svårt att koncentrera sina styrkor och strider sker 
över tiden i hela området men med en viss övervikt för det centrala området (Arkin, 2007, s. 221). 
En del i IDF:s problematik är att de inte lyckas säkra de större byar och städer som finns i 
området. I Bint Jbeil och Maroun al-Ras pågår strider ända fram till krigsslutet (Matthews, 2008, s. 
50). Den 5 augusti sätter IAF in sin hittills största insats mot över 250 mål i södra Libanon 
samtidigt som över 4000 artillerigranater avfyras mot mål i området (Arkin, 2007, s. 224). Den 
avslutande större operationen skjuts upp flera gånger med konsekvensen att förband skickas fram 
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och tillbaka med kort varsel och därmed också problem med ständigt förändrade order (Harel & 
Issacharoff, 2008, s. 216).  När den slutliga markoffensiven sätts in, understöds den av 
flygstridskrafter och artilleri samt helikopterburna enheter. Tyngdpunkten är den 162 divisionen 
som anfaller längs Litanifloden i ett försök att skära av Hizbollahs främre delar. Divisionen 
hamnar i häftiga strider och når knappt 10 km in i Libanon (Harel & Issacharoff, 2008, s. 212). 
Under de 60 timmar som offensiven pågår attackerar IAF över 500 mål, varav cirka 180 under de 
sista timmarna den 14 augusti (Arkin, 2007, ss. 236-241).  
 
Operationer in på djupet - för att skapa utrymme och obalans hos motståndaren. 
Under den sista fasen genomför IAF operationer över hela det operativa djupet. Från bekämpning 
av ledningsplatser, avskjutningsramper i norra Libanon och Hizbollahs politiska ledning i Beirut 
till direkt understöd av markförbanden i södra Libanon (Arkin, 2007, ss. 216, 233-239). Den 
israeliska flottan bekämpar mål längs den Libanesiska kusten och vid flera tillfällen landsätts 
specialförband för att attackera hamnar, marina enheter och kustnära mål längs kusten (Arkin, 
2007, ss. 222-224). Under den sista offensiven 12-14 augusti utnyttjas helikoptrar för 
luftlandsättning av förband i höjs med Litanifloden (Harel & Issacharoff, 2008, s. 230). Detta är 
första gången armén genomför operationer på djupet (Siboni, 2007, s. 66). Samtidigt som strider 
sker i södra Libanon, används specialförband i norra och östra delen av landet (Arkin, 2007, s. 
226). 
 
Decentraliserad ledning med uppdragstaktik - för att kunna bibehålla initiativet. 
28 juli besöker generalstabschefen Norra Kommandot. Gräl utbryter mellan cheferna över hur 
operationerna skall bedrivas. Norra Kommandot beordras att erövra Bint Jbeil men detta 
genomförs inte med större intensitet (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 142-143). Målsättningen med 
operationerna längs gränsen anges av generalstaben till att ”döda” Hizbollahsoldater och inte att 
avbryta raketbeskjutningen mot Israel. Den 7 augusti har Norra kommandot tagit områden norr om 
Bint Jbeil men beordras nu tillbaka till staden och generalstaben ger order om att en 
stridsvagnsstyrka skall användas och att den israeliska fanan skall hissas inne i staden (Harel & 
Issacharoff, 2008, ss. 173-175). Bristen på förtroende gör att generalstabschefen utnämner sin 
ställföreträdare (Generalmajor Kaplinsky) till generalstabens representant vid Norra Kommandot 
för att koordinera mark-, luft- och sjöstridskrafter i området. Detta påverkar även underliggande 
nivåer (Siboni, 2007, s. 76). Denna förtroendebrist får effekter ner på taktisk nivå och är en 
avgörande orsak till IDF:s dåliga genomförande (Conrikus, 2011). Kommandokedjan överflyglas 
även av Israels premiärminister, som tar direktkontakt med divisionscheferna i norr för att bilda 
sig en uppfattning om läget. Detta är ett av flera tillfällen där så kallad ”strategisk kompression” 
förekommer (Harel, 2011). När generalstaben och Norra Kommandot senare vill starta den slutliga 
offensiven, använder premiärministern sina samtal med divisionscheferna som anledning till att 
skjuta upp offensiven ytterligare (Harel & Issacharoff, 2008, s. 200). Under operationerna är de 
högre cheferna sällan framme vid förbanden. Flera av dem lämnar inte sina ledningsplatser under 
hela kriget. Av elva brigadchefer som har förband insatta i Libanon, korsar endast en av dem 
gränsen till Libanon (Matthews, 2008, s. 55). Denna ledning, långt bak i förhoppning om 
informationsöverläge, för här tankarna till van Crevelds resonemang kring the quest for certainty 
(1985, ss. 264-265). Flera viktiga beslut tas på mobiltelefon eftersom sambandsmaterielen inte 
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fungerar i den kuperade terrängen.  Detta gör att brigad- och divisionshögkvarter inte följer med i 
händelseutvecklingen (Harel & Issacharoff, 2008, ss. 224-226). 

Slutsatser 
Fas 1 
Även om det finns intentioner om att använda den offensiva principen, är det endast Marinen som 
genom specialoperationer och anfall mot hamnar djupare in på Libanesiskt område använder 
principen. Arméns gränsöverskridande insatser karakteriseras som enstaka raider och inte som 
offensiva operationer i dess ursprungliga bemärkelse. Inte heller IAF operationer kan sägas vara 
offensiva operationer eftersom elden och inte manövern är avgörande. Den indirekta metoden 
används fullt ut av IAF under hela skedet för att bekämpa de identifierade svagheterna hos 
Hizbollah; ledning, underhåll och kommunikation. Även om IAF initialt koncentrerar sina insatser 
till norra Libanon kan dessa inte sägas uppfylla principen ”Koncentration av styrkor” i dess rätta 
andemening eftersom de sker över ett så stort område. IDF genomför över tiden operationer på 
djupet med både IAF samt Marinen och dess specialförband. Samtidigt sker operationer av 
Armén längs Hizbollahs främre linjer. Decentraliserad ledning har svårt att fungera med 
anledning av de motsättningar som existerar mellan de högre cheferna. Generalstaben detaljstyr 
verksamhet utan att berörda chefers inblandning. 
 
Fas 2 
Den offensiva principen tillämpas inte medvetet av Armén utan detta sker på ett improviserat sätt 
eftersom striderna tvingar in fler och fler förband och där även understöd av flyg och artilleri 
krävs. I slutet av skedet använder Armén principen medvetet endast vid offensiven mot Bint Jbeil. 
Den indirekta metoden nyttjas även i detta skede av IAF som fortsätter att attackera Hizbollahs 
förmodade svagheter; ledning, underhåll, kommunikationer och politisk uppbackning. 
Koncentrering av styrkor sker vid ett tillfälle, vid Bint Jbeil, men i övrigt kan inte principen 
identifieras. Snarare sker vid flera tillfällen kraftsplittring. Operationer på djupet är fortfarande 
en stor del av IAF verksamhet. Decentraliserad ledning kan inte anses fungera med 
generalstabens detaljstyrningar av operationerna. 
 
Fas 3 
Den offensiva principen får genomslag när både den politiska och militära ledningen beslutar om 
en större offensiv in i Libanon. Flera mindre operationer genomförs i offensiv anda av Armén. 
Användning av luftlandsättningar är ett tydligt exempel på den offensiva principen. Den indirekta 
metoden används under hela skedet med fortsatta försök av främst IAF att slå ut underhålls- och 
ledningsresurser. Koncentrering av styrkor försvåras av områdets storlek, Hizbollahs försvar och 
förbandens utspridning. Dock sker en kraftsamling av både Armén och IAF till den offensiv som 
162 divisionen genomför i krigets slutskede. Operationer på djupet sker med IAF och marina 
specialenheter men även Armén tillämpar detta med stöd av helikopterluftlandsättningar på djupet. 
Den decentraliserade ledningen får en direkt motsats när generalstabschefen utser en personlig 
representant för att övervaka operationerna i norra området. Att cheferna inte leder framme vid 
förbanden är ytterligare orsak till att principen inte fungerar. 
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Utifrån de redovisade slutsatserna presenteras nedan stridskrafternas över tiden utnyttjande av 
konceptets principer. Flygvapnet (FV), Marinen (M) samt Armén (A). 
 

Tabell 1. Gruppering av stridskrafternas applicering av konceptets principer. 
 
I vilken utsträckning förekommer de operativa principerna i faserna?  
Den ”Indirekta metoden” samt ”Operationer på djupet” förekommer i tre faser. Principen 
”Offensiven” förekommer i två faser. ”Koncentration av styrkor” används i en fas och då i 
slutoffensiven. Principen ”Decentraliserad ledning” har inte identifierats i någon fas. I fas ett 
förekommer tre principer och i sista fasen fyra. Konceptet är därmed tydligast förekommande i 
den tredje fasen medan förekomsten i den andra fasen är minst. 
 
I vilken utsträckning använder stridskrafterna de operativa principerna?  
Användning av principer: FV tre principer, M två, A tre. I fas 1 används ”Operationer på djupet” 
av flyget och marinen. I fas 2 används ingen princip samtidigt av två stridskrafter. I fas 3 används 
”Operationer på djupet” av samtliga stridskrafter. ”Koncentration av styrkor” av två stridskrafter. 
 
Sammanfattning 
Två principer i den traditionella israeliska operationskonsten är tydligt förekommande under 
kriget; Den ”Indirekta metoden” samt ”Operationer på djupet”. Dessa förekommer i alla faser och 
det är IAF som har den mest framträdande rollen av stridskrafterna i användandet av dessa 
principer. Det är dock endast i den avslutande fasen som samtliga stridskrafter gemensamt 
anammar en av principerna och då ”Operationer på djupet”. Undersökningen identifierar inte att 
Armén använder någon av de traditionella principerna under de första två faserna och det är endast 
i den avslutande fasen som ”Offensiven” används av Armén. ”Koncentration av styrkor” utnyttjas 
endast i den sista fasen och då för den försenade markoffensiven. Den traditionella principen om 
”Decentraliserat ledarskap” kunde inte identifieras i någon av faserna utan snarare det motsatta. 
Detta har också bekräftats av företrädare för IDF (Conrikus, 2011, samt Finkel, 2011). Antalet 
använda principer förändras i de olika faserna men är mest framträdande i den sista fasen. 

  

 Fas 1 Fas 2 Fas 3 
Offensiven M – A 
Indirekt metod FV FV FV 
Koncentration av 
styrkor – – FV, A 

Operationer på 
djupet 

FV, M FV  FV, M, A 

Decentraliserad 
ledning – – – 
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5 Diskussion och reflektion 

Diskussion 
Vilka dynamiska faktorer kan sägas påverka operationskonstens utövande? 

Allmänt 
I denna del diskuteras resultatet från undersökningen först utifrån IDF:s tillämpning och de yttre 
förutsättningarna. Därefter diskuteras teorin kring operationskonstens tillämpning samt 
traditionella koncepts tillämpning i nutid. Därefter sker en återkoppling till metod, syfte och 
frågeställningar. Slutligen redovisas en reflektion med förslag till vidare forskning. 

Resultatet 

Tillämpningen av det traditionella konceptet 
I vilken omfattning realiserades det traditionella israeliska konceptet och dess operativa principer? 
Resultatet av undersökningen visar att principerna användes i olika utsträckning och av olika 
stridskrafter men under samtliga faser under kriget. Dock är det varken över faserna eller inom 
stridskrafterna en entydig användning av det traditionella konceptet som helhet. Sett över 
respektive fas, kompletterar stridskrafterna varandra i användningen av principerna i främst den 
första och den sista fasen. Det är när konflikten i den tredje fasen övergår till ett mer 
konventionellt krig som konceptet kommer till sin rätt. 
 
Det finns några tydligt identifierade trender i resultatet; IAF spelar en betydande roll över tiden 
och främst genom anfall på djupet och med en fokusering på den indirekta metoden. Detta 
kompletteras av ”Offensiven” genom Marinen i den första fasen och Armén i den sista fasen. 
Armén har en underordnad roll fram till den sista fasen och det kan konstateras att när beslutet om 
en markoffensiv väl fattats, används de flesta av beståndsdelarna i det traditionella israeliska 
konceptet medvetet och av samtliga stridskrafter. Frånvaron av decentraliserat ledarskap under 
samtliga faser är förvånansvärt tydligt i det empiriska materialet. 
 
Utfallet tolkas vidare som att IDF:s operativa design förändras under förloppet och att det därmed 
finns en anledning till att först Marinen och sedan Armén står för de offensiva inslagen i fas ett 
och tre. Designen påverkar var, när och hur de operativa principerna används. Avsaknaden av den 
offensiva delen i fas två skulle kunna bero på att operationen i denna fas fortfarande ses kunna lösa 
de strategiska och operativa målen med den indirekta metoden och utan större inblandning av 
markförband, vilket vidare kan ses som en indikator på att operationen ändrar karaktär från fas ett 
till tre. Detta leder också till tolkningen att operativa principer kan användas dynamiskt av olika 
stridskrafter vid olika tillfällen, antingen som huvudfokus eller som komplettering till övriga. Det 
är också tydligt att IDF, genom en fokusering på den indirekta metoden, måste genomföra 
operationer på djupet. Det finns här ett beroende mellan principerna, vilket innebär att analysen av 
den unika operativa miljön blir avgörande för att driva principernas praktiska tillämpning. Detta 
pekar på att principernas beroende är konfliktberoende och i fallet med kriget 2006 kanske inte en 
medveten tillämpning av ett operativt koncept. 
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Påverkande faktorer 
Operationskonst är att tänka innan handlande och där tanken formas av teori och erfarenhet samt 
kunskap och förståelse för aktuell situation tillsammans med en insikt om det strategiska 
problemet. 2006 påverkades IDF:s möjligheter att applicera det traditionella konceptets principer 
av en mängd faktorer. Låt mig lyfta fram några; 
 
Krig i modern miljö mot nya motståndare ställer högre krav än tidigare, både avseende 
underrättelsetjänst och förståelse för den operativa miljön. Israel missuppfattar avsikten med 
kidnappningen vilket medför att kriget från början inte är menat att vara just ett krig utan en stark 
respons. Israel är på den högsta nivån medveten om utrustning och storlek på Hizbollah men 
uppfattar inte organisationens förändrade metoder och operativa förutsättningar. När IDF 
dessutom inte inser att Hizbollah förlitar sig på förhandslagring av underhåll och ett mer statiskt 
försvar, vilket medför att den indirekta metoden inte fungerar som avsett, är incitamenten för en 
mer traditionell offensiv princip små. En felaktig bild av motståndaren leder till fel slutsatser och 
därmed felaktiga åtgärder (Ben Shalom, 2011). Detta tillsammans med en undervärdering av 
motståndaren och brister i underrättelsetjänsten skapar underlag för den israeliska tron på flyget 
som det huvudsakliga insatsinstrumentet. Detta styrker Ted Jansens uppfattning om orsaker och 
konsekvenser (Jansen, 2009, s. 148).  
 
Det är den politiska ledningen som utformar strategin och detta styr de militära chefernas 
möjlighet att utöva operationskonst. Det finns då en fara för att strategiska begränsningar gör de av 
militären föredragna planerna ogenomförbara. I kriget 2006 exemplifierades detta genom förbudet 
mot att genomföra en kraftfull markoffensiv direkt efter krigsutbrottet. Att detta förbud dessutom 
berodde på felaktiga strategiska antaganden och politiska analyser tillsammans med felberäkningar 
av de strategiska och politiska konsekvenserna av en militär operation i Libanon gjorde inte saken 
bättre. Militären måste kunna hantera strategiska problem och målsättningar för att 
operationskonsten skall bli framgångsrik. Detta kräver dagliga möten mellan de politiska och 
militära cheferna (Eiland, 2011). Om de strategiska målsättningarna till del är orealistiska 
(exempelvis de kidnappade soldaternas frisläppande) blir detta ytterligare en negativ påverkan på 
operationen. Detta måste också kopplas till den splittring som fanns inom den israeliska 
regeringen med ministrar som agerade utan samförstånd och därmed gav olika signaler till IDF. 
Dessutom tog den politiska ledningen vid flera tillfällen direkt kontakt med den taktiska nivån och 
därmed minskades möjligheten för den operative chefen att genomföra sin uppgift. Ett nog så 
aktuella fenomen i dagens konflikter med koalitioner bestående av olika politiska aktörer. Detta 
riskerar dessutom att leda till en ökad förekomst av ”strategisk kompression” (Harel, 2011), vilket 
bör användas endast i undantagsfall (Hacohen, 2011). 
 
Samhället utövar stor påverkan på operationskonstens förutsättningar. 2006 var den politiska 
ledningen i Israel mycket känslig för opinionen och avseende igångsättandet av markoffensiven i 
den sista fasen är det uppenbart att rädslan för förluster och dettas bedömda konsekvenser fick 
politikerna att tveka. Till detta måste det israeliska samhällets öppenhet där media och opinion har 
tillgång till information om pågående operationer också kopplas. Taktiska mål kan därmed snabbt 
få strategiska konsekvenser (Amir, 2011). Hur skall detta hanteras av operationskonstens utövare?  



  
  

36 

Bristande krigserfarenhet från regelrätt krig tillsammans med ensidiga lärdomar från säkerhets- 
och polisoperationer slår undan en grundförutsättning från principerna, konceptet och därmed från 
den traditionella israeliska operationskonsten. Rent konkret yttras de i att endast stående förmågor 
(med så kallad 24/7-kapacitet) ur IAF och den israeliska marinen initialt används. Detta är ett 
resultat av frånvaron av bland annat övningar på operativ nivå och konkreta konsekvenser av att 
IDF främst använts i lågintensiva konflikter de senaste decennierna, vilket bekräftar Stuart Cohens 
resonemang (2007, s. 167). Ovan redovisade exempel visar på hur olika faktorer påverkade 
utövandet av operationskonsten 2006. 

Teorin om Operationskonst 
Hur fungerar då teorin om operationskonsten? Enligt teorimodellen (Figur 9) påverkas 
operationskonsten av både strategi och taktik och det sker en återkoppling mellan dessa. Detta 
visas i det israeliska exemplet med bland annat strategiska målsättningar samt inflytelser från 
taktiska begränsningar. Det är också tydligt i undersökningen att den teoretiska modellens 
inflytelser från resultatet direkt och indirekt påverkar operationskonsten. Dessutom konstaterar jag 
att processen Praktik – Resultat – Teori pågår, inte bara mellan krig, utan också under 
genomförandet. Den pågående operationens resultat påverkar koncept och doktrin tillsammans 
med de objektiva och subjektiva faktorerna under förloppet. Denna iakttagelse kan ha många olika 
förklaringar men en anledning torde vara att moderna krig genomförs med en större transparens 
från bland annat global media, vilket gör att resultatet av verksamheten får snabbare effekt. Här 
ligger en av de viktigaste utmaningarna för militären; att kunna förändra sig, eller ändra koncept, 
under pågående verksamhet. Här är den ”relativa” tidsfaktorn avgörande: Framgången är att 
förändra sig snabbare relativt motståndaren. 
 
I den teoretiska modellen skall influenser från resultatet ge impulser till teorin för att eventuellt 
påbörja förändringar av den teoretiska kunskapen. Samtidigt påverkas de objektiva och subjektiva 
faktorerna, vilka sedan utövar störst inflytelser över strategin och operationskonsten (Kopytko, 
2008, ss. 212-213). 
 

 
 Figur 9. Teorimodellen. 
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Som konstaterats snurrar denna cykel redan under den pågående operationen. De subjektiva 
faktorernas betydelse kan 2006 ses främst i bristen på samspel mellan premiärminister Olmert, 
försvarsminister Peretz och den högsta militärledningen, vilket också den slutliga 
Winogradutredningens rapport stödjer på flera punkter (Winograd-Committee, 2008). 
 
I fallet med kriget 2006 räcker det dock inte med att resultatet från den första fasen pekar på 
behovet av förändring. Ytterligare influenser krävs och som undersökningen visar, förändras inte 
operationens karaktär förrän i slutet av kriget. Det som avviker från modellen är alltså att de 
inflytelser som påverkar det aktuella konceptet inte räcker till för förändring. Påverkan från 
objektiva och subjektiva faktorer samt den strategiska nivåns inflytelser är det som medverkar till 
förändring av den israeliska operationens tyngdpunkt och förändring av principernas användning. 
Genom att föra in dessa delar i modellen erhålls en följande något förändrade figur; 
 

 
  
 Figur 10. Kompletterande inflytelser från Faktorer och Strategi på de teoretiska koncepten. 
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Utifrån ovanstående resonemang är det rimligt att anta att det alltså är summan av inflytelser som 
möjliggör förändringarna av koncept och teori. De subjektiva och objektiva faktorernas inflytelser 
tillsammans med strategins och resultatets påverkan bör samtidigt ge likartade impulser till teorin 
för att åstadkomma förändring. När detta inte är fallet, blir det svårt att förändra, för att inte tala 
om att använda operativa principer som inte går i samklang med övriga inflytelser.  
 

 
 
 Figur 11. Behovet av samstämmighet från Resultat-Faktorer-Strategi för förändring  

av den teoretiska grunden. 
 
Resultatet blir en inneboende konflikt om impulserna inte ger samma styrningar; först och främst 
resultat, faktorer och strategi till teorin men sedan även i andra ledet om teorin, tillsammans med 
faktorer, strategi och taktik inte ger samma impulser till operationskonsten. Eftersom vi, utifrån en 
universell sanning, konstaterar att förändringen tar tid, blir det en stor utmaning för utövaren av 
operationskonsten att hantera divergerande impulser under genomförandet och i väntan på 
förändring. 
 

 
  
 Figur 12. Kravet på samstämmighet för påverkande inflytelser på Operationskonsten.  
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Kan då ”traditionella” teorier eller koncept användas idag?  Analysen av kriget 2006 ger svaret att 
det ”beror på”. Undersökningen av det israeliska fallet pekar på flera faktorer som måste vara 
uppfyllda. Användningen förutsätter att det avsedda konceptet har stöd i aktuell strategi och 
samhälle. Den militära logiken måste vara samstämmig med den civila och politiska logiken för att 
få genomslag. Samhället och den strategiska nivåns påverkan på operationskonsten gör dock att 
den militära logiken kan få stå tillbaka för andra perspektiv såsom opinion, förlustkänslighet samt 
motsättningar mellan politiska och militära ledare. Det israeliska exemplet visar att det inte är 
möjligt att endast ta hänsyn till militära perspektiv. De objektiva och subjektiva faktorerna 
påverkar dagens krig på ett helt annat sätt och mycket snabbare än i historisk tid. För militärteorin 
gäller att ta hänsyn till detta. Det går inte att applicera en teori som inte går i takt med vad 
samhället och den politiska ledningen anser vara rimligt i form av risker, medel, verkan och 
konsekvenser. Det kan, som i Libanon, leda till inre spänningar mellan den ”militära logiken” och 
de yttre inflytelserna. Detta kommer även framgent vara en källa till friktioner. Dessutom indikerar 
resultatet att det krävs att den etablerade teorin först måste förkastas innan den ”nya/traditionella” 
kan användas. Detta innebär samtidigt, som vi har konstaterat, att om ”fel” teori används, tar det 
tid att ändra, vilket medför att stora krav ställs på utövarna av operationskonsten och blir en 
utmaning för de inblandade.  
 
En viktig aspekt är också att koncept med dess ingående principer måste anpassas till den aktuella 
operativa miljön. Principerna är framtagna med stöd av beprövad militär erfarenhet. Måste de då 
användas med beprövad erfarenhet eller krigserfarenhet för att ge effekt? Kan de förstås utan dessa 
erfarenheter? Det tydligaste exemplet är att ”Elden” istället för ”Manövern” antas som främsta 
offensiva instrument, vilket jag anser vara den största skillnaden mellan det ”traditionella” och det 
tillämpade konceptet 2006. Finns det här en koppling mellan de klassiska tankarna från Guilio 
Douhet om att ”bomba sönder motståndarens vilja genom strategisk bombning” och tankarna och 
strävan efter att med precisionsvapen åstadkomma detsamma? Det israeliska tänkandet 2006 
karakteriseras av en tro på teknologin, vilket också bekräftas av Eiland (2011). Detta synsätt 
uppvisar stora likheter med det amerikanska tänkandet under det första Gulfkriget 1991 kring flyg 
och precisionsinsatser kompletterade av insatser med specialförband på marken. Ovanstående kan 
ses som en tydlig indikator för ett amerikanskt inflytande på israeliskt operativt tänkande men i 
förlängningen dessutom på att lärdomar från andra måste utsättas för ett kritiskt granskande. Detta 
granskande förutsätter erfarenhet och kompetens. Därtill måste lärdomar från andra anpassas för 
den egna unika situationen och inte tas rakt av.  
 
En stor utmaning för operationskonsten är att just hantera den dynamiska operativa miljön. I och 
med att motståndaren och yttre aktörer agerar, förändras förutsättningar och därmed behoven av 
operativa ingrepp. Detta måste också ses i en kontext av strategiska, politiska, samhälleliga och 
även teoretiska förändringar. Sammantaget förutsätter detta en grundlig och kontinuerlig analys av 
den unika situation i vilken operationen skall bedrivas. Såsom den redovisade teoretiska modellen 
indikerar, blir operationskonstens uppgift att dynamiskt balansera och hantera dessa föränderliga 
och påverkande inflytelser i aktuell tid och rum.  
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Den valda metoden 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva operationskonstens dynamik och förutsättningar. 
Bakgrunden till undersökningen ligger i operationskonstens naturliga koppling till aktuell kontext 
men samtidigt faktumet att den baseras på erfarenheter som dragits i en annan tid, plats och 
sammanhang. Problemet har utgått från problematiken med att applicera detta i dagens konflikter. 
Utifrån syftet och för att besvara den övergripande frågeställningen har fyra delfrågor ställts och 
sedermera besvarats. Uppsatsens syfte och frågeställning är därmed uppfyllda. 
 
En kvalitativ metod har använts för tolkning av det teoretiska och empiriska materialet för att på så 
sätt kunna möta problemställning och syfte. Den skapade teoretiska modellen har använts som en 
hypotes för att sätta operationskonsten i ett sammanhang och för att i diskussionen kunna leda mot 
syftet. Hypotesen har justerats men är fortfarande en förenkling utifrån uppsatsens syfte och gör 
inte anspråk på att vara komplett. Den fyller trots detta en lucka i teorin kring operationskonsten.  
 
Vad avgör då om ett koncept används eller inte? Genom den systematiserande analysen har jag 
klassificerat och definierat det operativa konceptets principer för att sedan applicera dessa på det 
empiriska materialet. Jag har utifrån materialet identifierat konceptet genom att söka efter 
indikatorer med stöd av de framtagna definitionerna för att sedan belägga användandet vilket 
redovisas i resultatkapitlet. Validiteten har stärkts i och med möjligheten till informella samtal 
med flera företrädare för IDF. I detta sammanhang är det också en styrka att de operativa principer 
som används är välkända i militära kretsar och förekommer, dock inte i exakt samma termer, i 
många andra försvarsmakter världen över. 
 
Metoden är transparent redovisad men har sina svagheter. Tolkningar är alltid tolkningar och 
resultatet blir sålunda en fråga om rimlighet istället för en absolut sanning. Arbetets 
referensmaterial inbegriper inte konkreta utgivna order där syfte och uppgifter framgår och 
därmed kan inte alla detaljer identifieras och sålunda kan heller inte fullt ut detaljerade analyser 
göras. Detta är en svaghet i arbetet. Jag har därför, baserat på tolkningar av det tillgängliga 
materialet, koncentrerat mig på en övergripande diskussion för att besvara frågeställningen. Under 
arbetets gång har jag dock stärkts i uppfattningen om att valet av metod varit det bästa utefter 
uppsatsens syfte. 
 
Jag anser slutligen att undersökningen är replikerbar och att motsvarande arbete går att överföra 
till andra konflikter. Det är naturligtvis så att alla krig på ett eller annat sätt är unika. Men, genom 
att använda ett från aktuellt land framtaget koncept applicerat enligt modellen till en annan tid eller 
plats, möjliggörs att fenomenet kan studeras generellt. Här ligger arbetets vetenskapliga värde. 
Detta tillsammans med det valda perspektivet att undersöka just operationskonsten är arbetets 
största styrka. Uppsatsen fyller ett kunskapsglapp, både kring kriget 2006, teorin om 
operationskonst samt kring förutsättningarna för att applicera ett framtaget koncept i en ny 
kontext. 
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Reflektion 
De operativa principernas konstruktion möjliggör flera resultat. De används och lyckas, de 
används och misslyckas, de används inte och lyckas, de används inte och misslyckas. Praktiskt 
komplicerat men samtidigt ligger ju konsten i att applicera ”rätt” princip vid ”rätt” tillfälle genom 
att identifiera och hantera det unika i konflikten. Detta leder vidare till det rimliga antagandet att 
operativa koncept inte kan vara helt generiska. De måste anpassas och dess principer justeras i 
förhållande till gällande förutsättningar. Ett koncept som fungerar under en förutsättning, kommer 
inte att fungera på samma sätt i en annan. Att använda ”rätt” princip betyder då också att analysera 
och därefter applicera ”rätt” innebörd av principen på den aktuella situationen. Kriget 2006 pekar 
på betydelsen av att analysera och förstå motståndaren. Inte bara styrkor och svagheter utan också 
insikt om drivkraft. Häruti ligger också faran med att missförstå intentioner, syfte och metoder om 
det finns en tro på universella värdegrunder. I ett krig mot en motståndare med kultur, politiskt 
system, religiös tro eller värden som avviker från de egna, riskerar en sådan tro att bli ett recept på 
förlust, inte seger. En apokalyptisk tro på det totala kriget som förespråkas av vissa fanatiska och 
religiösa organisationer, kan inte behandlas på samma sätt som mer liberala värderingar. Genom 
applicering av en indirekt princip med precisionsinsatser av främst flyg och specialförband 
försökte IDF undvika en bedömt kostsam markoffensiv. Den indirekta metoden fungerade dock 
inte som avsett. En felaktig analys samt en övertro på, eller om man så vill – en okritisk hållning 
till, den indirekta metoden innebar att ”rätt” applicering av principen inte kunde göras. 
 
Undersökningen har väckt frågor som öppnar för ny forskning. Det uppenbara är att genomföra en 
likartad undersökning av ett annat land och en annan konflikt för att kunna jämföra resultaten. Ett 
exempel här skulle kunna vara Georgienkriget 2008 och rysk operationskonst. Ett annat område är 
bristen på decentraliserat ledarskap och vad lågintensiva konflikter med dess strategiska och 
taktiska inflytelser har för betydelse på möjligheten att utöva ett decentraliserat ledarskap. Det är 
också intressant att undersöka en försvarsmakts anpassningsförmåga. Hur snabbt kan en 
försvarsmakt anpassa sin verksamhet under en pågående konflikt?  Kopplat till detta är också 
forskning kring implementering av nya koncept. Hur lång tid tar det att få genomslag, att 
implementera och inarbeta konceptuella förändringar? Här skulle en undersökning av IDF:s 
koncept och genomförande av operation Cast Lead i Gaza 2008-2009 vara intressant som 
exempel. 
 
Operationskonst har inget egenvärde. Den militäre utövaren har bland annat till uppgift att utifrån 
tilldelade resurser skapa synergier för att maximera utfallet, att balansera taktiska medel och 
metoder, att samordna stridskrafter samt att bibehålla ett högre operativt tempo relativt 
motståndaren utan att riskera att ens egen kulminationspunkt nås före motståndarens. Flera i sig 
komplexa utmaningar. Ta exempelvis frågan om balansen mellan manöverförmåga kontra 
kontroll. Antalet förband har haft betydelse för förmågan att manövrera vilket historien visat och 
antalet är mindre idag, vilket skulle kunna leda till slutsatsen att manövermöjligheten ökat. 
Samtidigt visar det israeliska fallet att terrängen fortfarande måste behärskas och detta genom 
markförband. Det finns alltså en brytpunkt där antalet förband påverkar manöverförmågan positivt 
men förmågan att behärska terrängen påverkas negativt. En balansgång som den operativa nivån 
måste ta hänsyn till och tillämpa i den operativa idén.  
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Hur väl och på vilket sätt ”konstnären” löser ovanstående utmaningar är kanske essensen av den 
militära operationskonsten. Men, det spelar ingen roll om utövaren av den operativa konsten är 
bäst i världen om inte det strategiska perspektivet, dess problem och dilemman sätts i centrum. 
Den strategiska insikten och förståelsen för dess påverkan är helt avgörande för om de militära 
åtgärderna är eller blir relevanta. Operationskonstens värde ligger därför just i förmågan att under 
de taktiska förutsättningarna kunna omsätta det strategiska målet till en operativ idé. Denna idé 
skall bygga på ett operativt koncept med principer som är unikt anpassat för den aktuella 
operationen. Det centrala blir att under gällande förutsättningar och med tillgängliga medel, 
dynamiskt balansera och hantera de påverkande faktorerna i aktuell tid och plats för att nå de 
strategiska målen med operationen. Dessa faktorer är universella och det är i diskussionen kring 
dem som jag hoppas att uppsatsen kan fylla en viktig kunskapslucka för en djupare förståelse för 
operationskonsten och samtidigt ge en insikt om dess värde även i framtida krig. 
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Samtal 
Dessa samtal är inte att betrakta som intervjuer med konstruerade frågor utan som informella 
möten där syftet och diskussionen rörde en större mängd områden och där uppsatsen var en del i 
samtalen. Samtliga möten dokumenterades och finns i tillgängligt i form av anteckningar eller 
ljudfiler. 
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