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CAS och folkrätt 
Hur undviks att CAS i fredsfrämjande insatser inte genomförs i enlighet med Sveriges 
folkrättsliga förpliktelser rörande skydd för individen? 
 
Under första hälften av 2000-talet blev det aktuellt för svenska flygvapnet att öva för att utföra 
flygunderstöd till markförband, bl.a. genom skapande av ett s.k. ”accelerationsspår CAS”. Det har 
framkommit att utförande av CAS i den konflikt som för närvarande pågår i Afghanistan har tidvis 
haft svårt att förhålla sig till folkrätten på ett positivt sätt. Föreliggande uppsats syfte är att 
undersöka vilka åtgärder som nuvarande forskning förespråkar avseende nyttjande av CAS för att 
den ska bli utförd med så hög kvalitet som möjligt utifrån målval och målträff, och därigenom vad 
som det svenska flygvapnet eventuellt kan vidta utifrån denna forskning för att minimera risken att 
inte följa folkrätten vid utövande av CAS under operationer vid internationella fredsfrämjande 
insatser. För att kunna uppnå syftet har tre delfrågor ställts och besvarats, dessa är vilka 
folkrättsliga regler som är tillämpliga för svenska förband vid internationella fredsfrämjande 
insatser, vilka åtgärder är möjliga att vidta för att minska risken för oavsiktlig skada på 
civilpersoner eller civil infrastruktur vid genomförande av CAS, samt vilka åtgärder bör det 
svenska flygvapnet vidta för att minimera risken att bryta mot folkrätten vid genomförande av 
CAS under internationella fredsfrämjande insatser.  
 
Uppsatsen har kommit fram till att de åtgärder svenska flygvapnet bör vidta för att följa folkrätten 
är i ett utbildningshänseende träning i en verklighetstrogen och ändamålsenlig miljö med aktuell 
skarp ammunition samt moralisk och etisk varseblivning ur ett humanistiskt perspektiv. Ur ett 
verkanshänseende bör det finnas vapen med graderad verkan samt med hög precision och slutligen 
ur ett kommunikationshänseende ska det vara god teknisk utrustning mellan pilot och FAC. 
 
Nyckelord: Close Air Support, Folkrätt, Fredsfrämjande insatser 
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CAS and international law 
 

How to avoid that the usage of Close Air Support (CAS) during Peace Support Operations 
violates the Swedish obligations concerning the protection of individual rights. 
 
In the beginning of the 21st century, Sweden started to develop the capability to perform CAS in 
support to ground troops. It has been clarified that CAS performed in the present Afghanistan 
conflict sometimes has been accused of not coinciding with international law. The purpose of this 
thesis is to examine what measures the contemporary research advocate regarding the use of CAS 
so it will be performed in the highest possible quality regarding target acquisition and target hit, 
and by that what the Swedish Air Force possibly could do in order to minimize the risk of 
violating international law when implementing CAS in international Peace Support Operations. 
The research is formed around three main questions. First, what international laws are applicable 
to Swedish units during an international operation? Second, what actions might be taken in order 
to reduce the risk for unintended damage to civilians or civilian infrastructure when conducting 
CAS and finally what measures should the Swedish air force take to minimize the risk to violate 
the international law while conducting CAS in peace support/peace keeping operations. 
 
The result of this research shows that the Swedish Air Force, in order to operate within the 
framework of international law, needs to conduct training in a similar and realistic environment 
with live ammunition. The training needs to be entailing a moral and ethical view from a 
humanistic perspective. Furthermore, regarding the effect, there need to be weapons with both 
non-lethal to lethal effects with high precision. Finally, the communication between the pilots and 
the Forward Air Controller (FAC) needs to be built upon technical equipment with high standard.  
 
Key words: Close Air Support, International law, Peace support/Peace enforcement operations 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
För flygvapnet har på senare tid förmågan till Close Air Support (CAS) blivit aktuell igen. Från 
1967 fram till 1997 fanns en förbandstyp som hette Lätt Attack, vilket var flygplanet SK60 med 
uppgift att understödja markförbanden med vapenverkan.1 Svenska flygvapnet och dess 
insatsdivisioner har nu börjat utveckla förmågan till CAS genom övningar mellan flygplan och 
Forward Air Controller (FAC)2. Denna utveckling är till stor del en följd av att efterfrågan från 
markförbanden har ökat, delvis för att Försvarsmakten har genomgått en stor minskning sett till 
förbandsmassa under de senaste 20 åren där tillgången på enheter som kan genomföra indirekt 
eld har reducerats, dels för att de internationella insatserna kräver förband som är lättrörliga. 
Detta har alltså medfört ett större behov av förmåga till CAS, vilket medför att flygvapnets 
befintliga uppgifter att kunna genomföra attacker på djupet, spaning samt luftförsvara eget 
territorium, som har varit den primära delen av förbandsproduktionen, har utökats med CAS. 
Förmågan är tänkt att kunna användas främst i internationella fredsfrämjande insatser som 
understöd till markförbanden men ska, likväl som resten av Försvarsmaktens olika förmågor, 
även kunna försvara Sveriges gränser. Den ekonomiska situation som Sveriges försvarsmakt 
befinner sig i nu medför att viss materielanskaffning, samt förbandsproduktion skärs ner. 
 
Sverige är skyldigt att följa sina folkrättsliga åtaganden, det inkluderar skyddet av och respekten 
för folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten. Det 
sägs också att detta bör genomsyra agerandet i alla faser av en insats, inklusive utformandet av 
mandatet.3 CAS genomförs i nära samarbete med markförband, under förhållanden som inte 
medger tveksamheter i bestämmande av mål och vapenleverans, samt ofta i snabba beslutscykler 
med minuttaktiska beslut på plats och inget som har beretts i en stab under flera dagar. Detta 
ställer höga krav på de individer som är inbegripna i lösandet av CAS, både i kommunikation och 
i målval. Många civila har fått sätta livet till i Afghanistan delvis på grund av CAS, till exempel 
så omkom 321 civila och många hundra skadades på grund av flygattacker utförda av 
USA/NATO under 2007 i Afghanistan.4   
 
Idag finns knappast en politisk tolerans i Sverige för att civila skadas eller dödas av svenska 
flygplan som genomför CAS. Man kan fråga sig vilka problem och möjligheter de folkrättsliga 
aspekterna medför vid en svensk CAS-insats i kontexten internationell fredsfrämjande insats, och 
hur Sverige kan utnyttja CAS så att de mänskliga rättigheterna följs. 
                                                 
1 Regeringen, Prop. 1978/79:138, sid 9  
2 En person, som från en främre position på marken vägleder flygplanet mot målet vid understöd av markförband. 
DOD dictionary, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/f/02209.html 2008-12-08 
3 Regeringskansliet, Skr. 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet 
4 Human Rights Watch, “Troops in Contact”, Airstrikes and Civilian Deaths in Afghanistan,(New York: HRW, 
2008) sid 2  
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1.2 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka åtgärder som nuvarande forskning förespråkar 
avseende nyttjande av CAS för att den ska bli utförd med så hög kvalitet som möjligt utifrån 
målval och målträff, och därigenom vad som det svenska flygvapnet eventuellt kan vidta utifrån 
denna forskning för att minimera risken att inte följa folkrätten vid utövande av CAS under 
operationer vid internationella fredsfrämjande insatser.  
 
För att kunna uppnå syftet med uppsatsen behövs vissa områden klarläggas och belysas. För att 
göra det ställs följande delfrågor: 

• Vilka folkrättsliga regler är tillämpliga för svenska förband vid internationella 
fredsfrämjande insatser? 

• Vilka åtgärder är möjliga att vidta för att minska risken för oavsiktlig skada på 
civilpersoner eller civil infrastruktur vid genomförande av CAS?  

• Vilka åtgärder bör det svenska flygvapnet vidta för att minimera risken att bryta mot 
folkrätten vid genomförande av CAS under internationella fredsfrämjande insatser? 

1.3 Avgränsningar 
Avseende Sveriges förmåga till CAS avgränsas i denna uppsats till att gälla nutid, under 2000-
talet, eftersom det är inom detta tidsspann som svenska Försvarsmakten började utvecklingen av 
CAS och så småningom antog ett antal s.k. accelerationsspår för Nordic BattleGroup (NBG), 
varav ett gällde CAS.5 Följaktligen behandlas inte det markunderstöd som LA (lätta attacken) 
genomförde med SK 60 fram till mitten av 90-talet, ej heller den eventuella förekomsten av CAS 
under Sveriges deltagande i Kongo under 60-talet med flygplan J29 (flygande tunnan) förutom i 
en historisk kontext.  
 
Svenskt utnyttjande av CAS avgränsas till Afghanistan och den pågående konflikten där CAS 
används av både den koalition som leds av USA ingående i Operation Enduring Freedom (OEF) 
och International Security Assistance Force (ISAF). Eftersom Sverige bidrar med marktrupp till 
ISAF blir konflikten i Afghanistan intressant, framförallt sett ur en kontext om Sveriges förmåga 
till CAS skall användas i den insatsen. Författaren utgår ifrån att alla ingående delar i utförandet 
av CAS är svenska, vilket innebär att både FAC och flygplan är från svenska förband, detta 
motiveras med att uppsatsen tar sin utgångspunkt i Sveriges förhållningssätt till folkrätten. 
 
I uppsatsen undersöks endast de metoder av CAS som innebär avgivande av verkanseld mot 
markmål eftersom det är dessa som är berörda av folkrätten. Det för med sig att metoder såsom 
överflygning (show of force) och konvojering inte behandlas. (Se även avsnitt 1.4 centrala 
begrepp). 
 
Flygvapnets nuvarande kapacitet att utföra CAS utifrån de frågor som tas upp i denna uppsats 
diskuteras eller klarläggs inte. Detta dels för att en sådan uppsats skrevs till viss del av mj Carl-
Johan Edström 2006, dels för att författaren vill undersöka möjligheterna för Sverige att utföra 
CAS helt förutsättningslöst.6 Likaså diskuteras inte CAS från Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 

                                                 
5 FM, Reformens mål och strategi, HKV skrivelse 23 100:78621, sid 16ff 
6 Se kap 1.5, tidigare forskning 
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C-130 Hercules eller helikoptrar utan enbart från stridsflyg då det för svenskt vidkommande just 
nu är aktuellt med CAS utförd av JAS 39. 
 
Denna uppsats kommer inte att behandla samtliga lagar som gäller för svensk trupp i 
internationella fredsfrämjande insatser då detta inte är en avhandling med juridisk inriktning. 
Likaså hävdar inte författaren att alla de slutsatser han drar i kapitel 5 skulle vara juridiskt 
hållbara i en svensk domstolsprocess. De delar av folkrätten som inte direkt är kopplade till 
denna uppsats, såsom bl.a. privaträtt, fredlig lösning av konflikter, aggressionsförbudet, 
interventionsförbudet, neutralitetsrätt samt ockupationsrätt diskuteras inte. 
 
Det pågår en diskussion om mänskliga rättigheters tillämpning i fredsfrämjande operationer då 
organisationen som leder insatsen, t.ex. NATO, inte är bunden till dessa konventioner, men 
författaren tar sin utgångspunkt ifrån att så är fallet, och att de mänskliga rättigheterna är 
gällande. 
 

1.4 Centrala begrepp 
Det är främst tre centrala begrepp som inledningsvis närmare bör belysas och förtydligas. Det är 
CAS, Fredsfrämjande insatser och Väpnad konflikt. 
 
Close Air Support (CAS) 
I Doktrin för luftoperationer, DLuftO, motsvaras CAS av begreppet DFU som betyder Direkt 
flygunderstöd. Förklaringen av DFU är följande;  

Direkt flygunderstöd nyttjas för att ge eldunderstöd till egna förband som befinner sig i 
nära anslutning till eller är i direkt strid med motståndarens markstridskrafter. Närheten 
är sådan att direkt samverkan krävs för att minimera risken för vådabekämpning av de 
egna markförbanden.7 

Därmed likställs i denna uppsats CAS med den ovanstående definitionen gällande för DFU. Att 
notera angående förklaringen av DFU ovan är att vådabekämpning av icke-stridande inte är med i 
texten, enbart att det behövs direkt samverkan för att undvika att de egna markförbanden träffas. 
Oavsiktlig skada på civilpersoner eller civila mål behandlas inte. 
 
Fredsfrämjande insatser 
Den svenska lagstiftningen om utlandsstyrkan är anpassad till FN- terminologin. Fredsbevarande 
insatser syftar till att bevara fred i ett område efter det att krig och stridigheter har upphört medan 
fredsframtvingande åtgärder syftar till att uppnå ett fredligt tillstånd i ett område med krig och 
oroligheter. Fredsfrämjande insatser har till syfte att skapa fred i ett område där det råder 
oroligheter och krig men kan även bestå i att bevara freden efter att stridigheterna är över. 
Fredsfrämjande insatser kan alltså sägas omfatta alla fredsskapande uppgifter och kan innefatta 
såväl fredsframtvingande som fredsbevarande moment.8 Generellt gäller följande avseende 
insättande av våld vid de olika typerna av insatser; vid fredsbevarande insatser (kapitel VI i FN-
stadgan) får truppen försvara sig själv om den blir angripen, men vid en fredsframtvingande 

                                                 
7 FM, Doktrin för luftoperationer, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) sid 61 
8 Regeringskansliet, SOU 2003:117, Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för fred och EU:s krishantering 
m.m. en översyn, sid 63  
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insats (kapitel VII i FN-stadgan) får truppen bruka våld för att till exempel få stopp på konflikten 
eller för att förhindra övergrepp på civilbefolkningen.9 I denna uppsats används följaktligen 
benämningen fredsfrämjande insatser såsom det framgår i texten ovan, d.v.s. både som 
fredsbevarande som fredsframtvingande insatser. 
 
Väpnad konflikt 
En väpnad konflikt karaktäriseras av att nivån på konflikten är av viss intensitet, och att det 
föreligger en väpnad konflikt i folkrättslig mening då det förekommer storskaligt våld som är 
långvarigt mellan militära förband, eller militära förband och andra väpnade grupper. Men 
därutöver kan en konfliktnivå som inte är jämförelsevis lika utdragen och omfattande som den 
nyss beskrivna även den klassas som väpnad konflikt. Detta till exempel då väpnade grupper som 
uppträder organiserat genomför angrepp som är planerade och samordnade. Om nationella 
militära trupper i fredsfrämjande uppdrag vid upprepade tillfällen måste använda våld och tvång 
som ligger utanför vad de mänskliga rättigheterna, d.v.s. folkrätten i fredstid, stipulerar för att 
lösa sina uppgifter kan det anses som om det föreligger en väpnad konflikt.10 Bara för att det är 
en fredsfrämjande insats med ett FN-mandat enligt kapitel VII innebär det inte automatiskt att det 
är en väpnad konflikt. Det kan även förhålla sig så att det, såsom den svenska regeringen anser 
om Afghanistan, kan vara väpnad konflikt enbart i delar av konfliktområdet.11 Med väpnad 
konflikt menas i denna uppsats såsom beskrivet ovan, när som nationella militära trupper i 
fredsfrämjande uppdrag vid upprepade tillfällen måste använda våld och tvång som ligger utanför 
vad de mänskliga rättigheterna, d.v.s. folkrätten i fredstid anger. 

1.5 Tidigare forskning och andra undersökningar 
Efter sökningar i databaser och på Internet för att lokalisera tidigare forskning som direkt belyser 
folkrättsliga aspekter på CAS så har få sådana kunnat återfinnas. Däremot finns det forskning 
inom ämnet CAS, bland annat några C-uppsatser som är skrivna på försvarshögskolan som i 
korthet redovisas nedan. Dock används inte de C-uppsatserna från försvarshögskolan i denna 
uppsats på det sättet att författaren refererar till dem, men han har läst dem och fått uppslag i 
några av dem om litteratur att studera. 
 
Tord Aslaksen: Kampfly på byen? 12 
Aslaksens uppsats tar delvis upp påverkan på civila vid luftoperationer i urban miljö.  
 
Carl-Fredrik Edström: Hur konkurrenskraftig är JAS 39 Gripen? 13 
Edström syfte med uppsatsen var att ur ett förmågeperspektiv undersöka vilken användbarhet 
JAS39 C/D-systemet kan anses ha vid insatser som har formen av irregular warfare (IW)14, och 
vad som kan utvecklas för att höja användbarheten.  
                                                 
9 Folk och försvar, NBG - EUs snabbinsatsstyrkor och Nordic Battlegroup,(Stockholm: Folk och Försvar, 2007), sid 
9. 
10 Magnus Sandbu, HKV JUR, Det straffrättsliga ansvaret vid militära fredsframtvingande insatser, (ej publ PM) sid 
12 
11Regeringen, Prop.2008/09:68, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 
(ISAF), sid 8 
12 Tord Aslaksen,  Kampfly på byen? : Konseptuelt grunnlag for bruk av norske kampfly i urbane operasjoner, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2008), C-uppsats 1438/7:1 
13 Carl-Fredrik Edström, Hur konkurrenskraftig är JAS 39 Gripen? : JAS 39C/D-systemets användbarhet i Irregular 
Warfare, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2008), C-uppsats 1427/7:1 
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Jonas Nellsjö: Close Air Support i moderna operationer.15  
Nellsjös syfte med uppsatsen var att undersöka hur CAS tillämpats under tre moderna operationer 
för att därmed finna orsaker till hur konceptet har utvecklats till vad det är idag.  
 
Carl-Johan Edström: JAS 39C - markförbandens nye rotekamrat? 16  
Edström analyserar i sin uppsats om JAS 39C, med tillhörande vapen-, sensor- och 
kommunikationssystem, uppfyller de krav som ställs på ett flygsystem vid genomförande av CAS 
i en internationell insats.  
 
Anders Segerby: Direkt flygunderstöd i Sverige – en nyhet? 17  
Segerby tittar på i sin uppsats om flygvapenförbandet i Kongo under 1960-talet utförde CAS. 
 
Övrig, utländsk forskning av CAS är omfattande, några exempel är; 
 Culla L. Yarborough: URBAN CLOSE AIR SUPPORT: A NEW SOLUTION TO AN OLD 
PROBLEM.18 
Yarborough diskuterar de nya problemen som har uppstått med CAS i urban miljö, och vilka vapen 
som kan vara lämpliga, och även olämpliga, att använda för att minska risken för oavsiktlig skada på 
civilpersoner. Det han skriver har bäring mot denna uppsats, då problem som kan uppstå för USA 
även kan vara giltiga för Sverige.  
 
Dwight A. Roblyer: Beyond Precision, Issues of Morality and Decision Making in Minimizing 
Collateral Casualties19  
Roblyer granskar den institutionella ramen i vilken individer gör väldigt svåra beslut under 
väldigt komplicerade omständigheter, och vad som kan göras för att minska oavsiktlig dödande 
av civila. För föreliggande uppsats är Roblyer aktuell i utifrån interaktionen mellan pilot och 
FAC, samt moraliska/etiska faktorer vid användande av luftmakt. 
 
Steve Rudder: The Role of Close Air Support In Peace Operations.20 
Rudder tar upp problematiken med att använda CAS i fredsfrämjande operationer, då gränslinjen 
mellan fredsskapande och fredsframtvingande operationer är ibland en gråzon. Han tittar på 

                                                                                                                                                              
14 En våldsam kamp mellan staten och icke-statliga aktörer för legitimitet och inflytande över den berörda 
befolkningen. IW gynnar indirekta och asymmetriska metoder, men den får använda hela skalan av militära och 
andra resurser, för att urholka en motståndares makt, inflytande, och vilja.  US DOD, IW JOC, ver 1.0, 11 september 
2007.  
15 Jonas Nellsjö, Close Air Support i moderna operationer, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2008), C-uppsats 
1446/7:1 
16 Carl-Johan Edström, JAS 39C - markförbandens nye rotekamrat? (Stockholm: Försvarshögskolan, 2006), C-
uppsats 296/6:1 
17 Anders Segerby, Direkt flygunderstöd i Sverige : en nyhet?, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005),  C-uppsats 19 
100:2033 
18Culla L Yarborough, URBAN CLOSE AIR SUPPORT: A NEW SOLUTION TO AN OLD PROBLEM, (Maxwell, 
AL: AIR University, 2006) 
19 Dwight A Roblyer, Beyond Precision, Issues of Morality and Decision Making in Minimizing Collateral 
Casualties,. (Urbana-Champaign: University of Illinois, 2004).  
20 Steve Rudder, The Role of Close Air Support In Peace Operations, CSC 1997 
 http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1997/Rudder.htm 2008-11-19 
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användandet av Rules Of Engagement (ROE)21 som ett sätt för politikerna att styra operationerna 
bl.a. så att de civila drabbas så lite som möjligt, och vilka konsekvenser dessa ROE ger för 
integrationen av CAS i operationerna, och även vad som krävs i utbildningsväg för att kunna 
hantera CAS i urban miljö. 
 
Forskning i folkrätt är mycket förekommande men, som tidigare påpekats, sällan kopplat till det 
som undersöks, d.v.s. folkrätt tillsammans med CAS. Dock finns en rapport från Human Rights 
Watch, ”Troops in contact” -  Airstrikes and Civilian Deaths in Afghanistan som behandlar 
användandet av CAS i Afghanistan och konsekvenserna för civilbefolkningen då denna metod 
nyttjas.22 Denna rapport används i uppsatsen. Ola Engdahl och Cecilia Hellman är redaktörer för 
boken Responsibility to protect, som utgavs 2007 av Försvarshögskolan. 23 I denna bok diskuteras 
bland annat skydd av civila inom ramen för fredsinsatser, dels rätten till självförsvar, dels ur de 
mänskliga rättigheterna. Denna bok används i uppsatsen.  
 
Därutöver det beskrivna ovan så finns det en betydande mängd forskning inom de mänskliga 
rättigheterna och den internationella humanitära rätten, men då fokus i detta arbete ligger på en 
identifiering av de grundläggande aspekterna för folkrätt och de regler som är gällande vid CAS 
gås det inte djupare in i den forskningen. 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i 6 kapitel.  
Kapitel 1 är ett inledande kapitel där syfte och forskningsfrågor presenteras, samt avgränsningar, 
disposition, centrala begrepp och tidigare forskning.  
 
I kapitel 2 beskrivs den vetenskapliga metod som har tillämpats i denna uppsats samt dess 
validitet och reliabilitet. Dessutom innehåller kapitlet en diskussion om käll- och 
litteraturunderlaget som har använts.  
 
Kapitel 3 redogör för folkrätten satt i sin rätta kontext avseende denna uppsats, och kapitlet 
besvarar den första delfrågan, vilka folkrättsliga regler är tillämpliga för svenska förband vid 
internationella fredsfrämjande insatser.  
 
Kapitel 4 inleds med en kort historisk genomgång av CAS, hur CAS används i moderna 
konflikter av idag, samt att bakgrunden till att FV har skapat förmågan till CAS förklaras. Den 
nuvarande forskningen om CAS redovisas utifrån en utbildnings, verkans- och 
ledningsperspektiv. Kapitlet besvarar den andra delfrågan. 
 
Kapitel 5 är huvudkapitlet för att uppnå uppsatsens syfte. Svaren på de två delfrågorna analyseras 
genom att de appliceras på tre scenarier som beskriver möjliga händelser för svenska förband i en 
internationell fredsfrämjande kontext, därefter genomförs en diskussion om vad Sverige kan göra 
                                                 
21 ROE (Rules of Engagement), på svenska ”Insatsregler”, se DLuftO sid 11 
22 Human Rights Watch, Troops in Contact;, Airstrikes and Civilian Deaths in Afghanistan. (New York: HRW, 
2008) 
23 Ola Engdahl & Cecilia Hellman (red.), Responsibility to protect – folkrättsliga perspektiv, (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007) 
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för att minimera risken för att bryta mot folkrätten utifrån vad som framkom ur analysen. Detta 
för att på så sätt komma fram till svaret på delfråga tre och därmed syftet med uppsatsen. 
 
Kapitel 6 utgörs av författarens sammanfattning av uppsatsen, svar på delfråga tre, reflektion och 
förslag till fortsatt forskning.  
 

2 Uppsatsens Metod 

2.1 Metod och material  
Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åtgärder som nuvarande forskning förespråkar 
avseende nyttjande av CAS för att den ska bli utförd med så hög kvalitet som möjligt utifrån 
målval och målträff, och därigenom vad som det svenska flygvapnet eventuellt kan vidta utifrån 
denna forskning för att minimera risken att inte följa folkrätten vid utövande av CAS under 
operationer vid internationella fredsfrämjande insatser, definieras i kapitel 3 folkrätten, främst 
den som är gällande för svensk trupp i internationella fredsfrämjande insatser. Detta görs genom 
att studera litteratur som avhandlar folkrätten, i synnerhet den litteratur som handlar om 
mänskliga rättigheter, då det är tonvikten i denna uppsats, men även internationell humanitär rätt, 
i syfte att ge läsaren en förståelse om skillnaden, och den inbördes relationen mellan mänskliga 
rättigheter och internationell humanitär rätt. I kapitlet redovisas några rättsfall som har behandlats 
i Europadomstolen, och domstolens utslag. Skälet till det är att visa på hur folkrätten, och 
framförallt rätten till liv som är en av grundpelarna i mänskliga rättigheter kan bedömas, och 
dessa bedömningar används senare som hjälp att tolka utfallen av scenarierna i kapitel 5 utifrån 
ett folkrättsligt perspektiv. Litteraturen har återfunnits på Försvarshögskolan, endera från 
biblioteket eller från institutionen för Säkerhet och Strategi. Svenska regeringens dokument 
avseende fredsfrämjande insatser har gåtts igenom av författaren samt likaså Magnus Sandbus 
PM ”Det straffrättsliga ansvaret vid militära fredsframtvingande insatser”24, för att finna och 
belysa regelverket för svensk trupp insatt i fredsfrämjande uppgifter. Dessutom, för att sätta 
folkrätten och internationella fredsfrämjande insatser i sin rätta kontext förklaras också FN-
mandat och ROE, och deras förhållande till utnyttjande av våld. Det görs genom att 
säkerhetsrådets resolutioner för ISAF gås igenom och författaren drar slutsatser utifrån de 
resolutioner som har mest betydelse för de uppgifter och befogenheter som ges till ISAF, samt 
vad de säger utifrån ett folkrättsligt perspektiv. Uppgifter tas även från ISAF, vilka visar vad 
deras primära uppgifter är i Afghanistan. Efter det så studeras dokumentet MC 362/1, där 
funktionen för ROE, likväl som alla de ROE som NATO kan använda sig av i fredsfrämjande 
uppgifter, framgår. Kapitlet avslutas med att delfråga ett besvaras. 
 
Därefter, i kapitel 4 som först inleds med en kort presentation av vad CAS är för något, 
genomförs sedan en redovisning av CAS sett ur ett historiskt perspektiv genom att författaren har 
gått igenom ett antal böcker som är skrivna i ämnet, litteraturen har återfunnits på 
Försvarshögskolan, endera i biblioteket, som kurslitteratur eller från den militärvetenskapliga 
institutionens krigsvetenskapliga avdelning. Skälet till att Sverige har skapat förmågan till CAS 
förklaras genom att referera till dokument från Försvarsmakten som behandlar det ämnet. 
Därefter förklaras delar av effekterna av den nutida användningen av CAS i Afghanistan genom 
                                                 
24 Sandbu, Det straffrättsliga ansvaret vid militära fredsframtvingande insatser. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning   
Mj Henrik Gustafsson 2009-06-12 
 
att en rapport utgiven av Human Rights Watch gås igenom och analyseras utifrån dess relevans 
för denna uppsats, d.v.s. CAS och folkrätt. Att denna rapport har använts är av flera skäl, dels för 
att Human Rights Watch är en organisation som har hög trovärdighet angående undersökningar 
vid misstanke om brott mot folkrätten vid konflikter, de fick 2008 ta emot FN:s pris för 
mänskliga rättigheter, dels att det är den enda större undersökning som har gjorts i Afghanistan 
där CAS och mänskliga rättigheter har redovisats.25  
 
Kapitlet avslutas med att den nuvarande forskningen om CAS inom utbildning, verkan och 
ledning beskrivs för att kunna besvara delfråga 2, vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 
risken för oavsiktlig skada på civilpersoner eller civil infrastruktur vid genomförande av CAS. 
Skälet till valet av perspektiven är att enligt DLuftO är ledning och verkan två av de 
grundläggande förmågorna.26 Utbildning valdes som perspektiv utifrån författarens egna 
personliga erfarenheter att utbildning är en grundförutsättning för att lyckas vid genomföranden 
av all militär verksamhet. Dessutom framgår det i den amerikanska doktrinen för taktik, teknik 
och procedurer för CAS (JP 3-09.3) att villkoren för en verkningsfull CAS är bland annat effektiv 
träning och färdighet, Command, Control, Communications (C3)och lämpliga vapen.27 I denna 
uppsats åsyftas begreppet utbildning i huvudsak träning och övning för flygande personal och 
FAC, med verkan den ammunition som kan användas från ett flygplan samt i ledning främst 
kommunikationen och interaktionen mellan FAC och flygplan. Genom att söka och inhämta ett 
antal dokument, såväl vetenskapliga artiklar, officiella dokument och rapporten Graderad Verkan 
mot Markmål från Markstridsskolan samt utgiven litteratur från försvarshögskolan har författaren 
läst, tolkat och sammanställt vad den nutida forskningen säger avseende de tre perspektiven 
nämnda ovan. Författaren har sökt i en mängd dokument som främst är tagna från US 
Department of Defence, Air University i Alabama, tidskrifter inriktade på flygväsen och Global 
Security. Sökorden för att hitta de dokument som har eftersökts på Internet via sökmotor Google 
har varit ”CAS”, ”Close Air Support”, ”Afghanistan”, ”equipment” och ”training” eller en 
kombination av dessa, därefter har träffarna undersökts gentemot dess relevans mot denna 
uppsats avseende utbildning, verkan och ledning vid genomförande av CAS. 
 
I inledningen av kapitel 5 presenteras de scenarier som skall utgöra de analysinstrument som, 
efter applicerat på de två tidigare kapitlens resultat, ge svaret på delfråga tre och därmed uppfylla 
uppsatsens syfte i kapitel 6. Två av scenarierna är i grunden utvecklade för att värdera effekter av 
vapenverkan i fredsfrämjande insatser, och de är hämtade ur studierna ”Graderad verkan mot 
markmål”28 och ”Framtida markmålsbekämpning”29, och ett av scenarierna är en beskrivning av 
ett riktigt fall från Afghanistan, taget från rapporten ”Troops in contact”30. Scenarierna har 
modifierats och kompletterats i syfte att endast omfatta svensk trupp och för att utöka 
utfallsrummet till att omfatta uppsatsens hela frågeställning. 
                                                 
25 UN, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29261&Cr=human&Cr1=rights&Kw1=human+rights+watch&Kw
2=&Kw3= 2009-03-10 
26 HKV, DLuftO, sid 50 
27 DOD, Joint Publication 3-09.3, sid I-6  
28 FM, STUDIERAPPORT MARK 070801 S: Graderad Verkan mot Markmål (GVM), Bilaga 1 till MSS skrivelse 
19 400:40 952, 2008-12-15 
29 FM, Slutrapport av studien ”Framtida markmålsbekämpning (ATK00148S), HKV skrivelse 21 120:70458, 2006-
11-01 
30 Human Rights Watch, Troops in Contact, sid 15 ff 
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Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där författaren gör en sammanfattning av uppsatsen, därefter 
redovisas slutsatserna med svar på delfråga tre och därmed uppnås syftet med uppsatsen. Kapitlet 
avslutas med författarens egna reflektioner och förslag på fortsatt forskning.  
 

2.2 Källkritik 
 Källorna i denna uppsats är flera och här ska författaren föra en diskussion om vad som har 
använts utifrån ett källkritiskt hänseende. De källkritiska principerna kan delas upp i fyra 
kriterier, den första är äkthet, vilket innebär att källan är det den utger sig att vara samt att det 
som redovisas är sant, den andra är tidssamband, med vilket menas att en källa är mer trovärdig 
ju mer nära samtiden den är, den tredje oberoende, som är att källan inte ska vara en avskrift eller 
referat från en annan källa, och den fjärde är tendensfrihet, vilket är att källan inte har skäl till att 
förvränga verkligheten på grund av politiska, ekonomiska eller personliga skäl.31 Sett till 
litteraturen som har använts i denna uppsats anser inte författaren att det finns mycket att 
ifrågasätta avseende dess äkthet. Möjligtvis kan det faktum att det mesta som används i denna 
uppsats avseende den nutida forskningen om CAS inom utbildning, verkan och ledning är hämtat 
från Internet, vilket kan skapa ett litet frågetecken avseende äktheten. Även andra dokument är 
hämtade från Internet, såsom propositioner och riksdagsbeslut. Författaren har vinnlagt sig om att 
bara hämta material från kända och officiella hemsidor såsom bland annat Svenska regeringen 
och riksdagen, US Department of Defence, Air University och Global Security, men det går inte 
att bortse från att dokumenten kan ha blivit förändrade av människor som har gjort dataintrång. 
Då det är omöjligt för författaren att kunna bedöma detta så har det inom ramen för denna uppsats 
utgåtts ifrån att dokumenten är i enlighet med den som skrev, eller gjorde dem tillgängliga på 
Internet. 
  
Utifrån perspektivet tidssamband kan det sägas att den äldsta boken som används i uppsatsen är 
skriven 1968, annars är alla böcker skrivna från 2000-talet och framåt, vilket för med sig att de är 
skrivna i ett nutidsperspektiv. Däremot finns det i vissa av dessa böcker avsnitt som beskriver 
händelser ca 100 år tillbaka i tiden, vilket innebär att författaren har skrivit om något som denne 
inte har upplevt själv. Vad som åsyftas här är delar av den historiska förklaringen till CAS, 
redigerad av Franklin B. Cooling, men då denna del inte är helt avgörande för uppsatsen så är det 
inte av stor vikt om något sakfel skulle finnas inom den delen. Oberoendet i litteraturen är 
blandat, den historiska delen av CAS, nämnd ovan, blir av naturliga skäl till viss del avskrifter av 
andra källor. Generellt sett så är böckernas författare som används i uppsatsen både förstahands- 
och andrahandskällor, då de beskriver och samtidigt förklarar folkrätt respektive CAS. 
Tendensfriheten i litteraturen bedöms som god, dock kan en diskussion föras angående den 
folkrättsliga litteraturen. De flesta författare som används för att beskriva och tolka folkrätten är 
svenskar, Bring och Danelius är nationellt och internationellt erkända inom sina områden, bl.a. 
har de verkat i internationella skiljedomstolen i Haag, Fisher är professor i internationell rätt. 
Dock måste framföras två aspekter på att utgå ifrån svenska författare, dels att de kan vara 
påverkade av varandra, dels att eftersom Sverige generellt är förkämpar för folkrätt kan det ge sig 
uttryck på ett sätt som en författare från ett land som kanske inte delar den värdegrunden hade 
lagt fram det på. Men då folkrätten skall ses från ett svenskt perspektiv möter denna eventuella 
vinkling inget problem i denna uppsats.  

                                                 
31 Torsten Thurén, Källkritik, andra upplagan, (Stockholm: Liber AB, 2005), sid 13 
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Avseende CAS i kapitel 4 är det i huvudsak dokument från USA, detta mest för att USA är 
ledande, inte bara i utförandet av CAS, utan även inom forskning för densamma, men även för att 
författaren inte har hittat många dokument med relevans till denna uppsats från andra länder, 
såsom till exempel Sverige eller Storbritannien. Användandet av i stort sett bara amerikanska 
dokument kan naturligtvis medföra att det blir en ensidig bild av forskningen, och med tendens 
att stödja ett amerikanskt synsätt på utförandet av CAS. Författaren är medveten om detta, och 
har när det har sökts efter dokument haft det i åtanke när dokumenten har valts ut och ansets 
stämma överens med vad som denna uppsats ska behandla. Likaså kan det förekomma 
tendensförhållanden i de rapporter som ligger grund för scenarierna i kapitel 5, såsom att 
vapenindustrin kan ha påverkat rekommendationer och utformning av scenarierna. Då författaren 
anser att det är svårt att påvisa dessa tendenser så lämnas de därhän. 
 
Kvantiteten och kvaliteten av materialet som har använts för att svara på studiefrågorna får anses 
vara tillräcklig i denna uppsats kontext. Sett till folkrätten anser författaren att de svarar väl upp 
till de krav som ställs för att besvara delfråga ett. Avseende delfråga två är framförallt 
forskningen inom utbildning och verkan mycket god, dock är forskning inom ledning avseende 
kommunikation mellan markförband och flygande förband inte fullt av samma kvantitet som de 
två förstnämnda kategorierna. Den får dock anses vara tillfylles för att svara på delfråga två på ett 
tillräckligt bra sätt. 

2.3 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är att undersöka det man har sagt sig undersöka och ingenting annat.32 Uppsatsen säger 
sig undersöka folkrätt och forskningsläget inom CAS avseende utbildning, verkan och ledning för 
att komma fram till hur CAS kan användas i internationella fredsfrämjande insatser utan att bryta 
mot framförallt de mänskliga rättigheterna och dess rätt till liv, men även ur en internationell 
humanitärrättsligt perspektiv. Genom att först klarlägga vad folkrätt är med hjälp av litteratur 
utgiven av främst tre svenska professorer inom området, för att sedan smalna av in mot rätten till 
liv samt internationell humanitär rätt, och slutligen mandat och ROE för att kunna svara på 
delfråga 1 och även kunna applicera denna i flera scenarier anser författaren att validiteten är god 
i det stycket. Avseende forskningsläget inom CAS där det undersöks de tre områdena utbildning, 
verkan och ledning anser författaren att validiteten likaså är god då det är de tre områdena som 
uppsatsen säger sig undersöka.  
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att mätningarna är utförda på ett riktigt sätt, och om en 
annan person skulle komma fram till lika resultat som denna uppsats genom att använda samma 
metod har den god reliabilitet.33 Reliabiliteten kan diskuteras ur perspektivet nutida forskning 
angående utbildning, verkan och ledning. Detta då författaren inte kan garantera att han har 
återfunnit all den forskning som kan vara relevant för resultatet, däremot har ingen forskning 
funnits som talar emot det som författaren kommer fram till. Likaså hade det varit fördelaktigare 
för undersökningen vid valet av scenarier, som har valts p.g.a. det folkrättsliga perspektivet, om 
alla scenarier hade varit tagna från verkligheten såsom scenario 3, men på grund av tidsaspekten 
för denna uppsats har det varit svårt att återfinna sådana med ett tillräckligt djup i förklaringen av 
händelsen. Detta kan bero på att all fakta inte alltid når allmänhetens ljus eller är motstridiga. Det 

                                                 
32 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, Upplaga 2:1, (Malmö: Liber AB, 2007), sid 26 
33 Ibid, sid 26 
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fanns fler scenarier i de studier som scenario 1 och 2 är tagna ifrån, men de scenarierna bedömdes 
inte vara av den karaktären att det var aktuellt att applicera CAS på dem. Författaren anser dock, 
med beaktande av vad som skrivits ovan, att uppsatsen har en god reliabilitet. Det bör dock 
nämnas att folkrätt, och utfall av folkrättsliga fall bygger precis som mycket inom juridiken på 
tolkningar, och här är det författarens egna tolkningar som har företräde. 
 

3 Folkrätt 
Detta kapitel är till för att skapa förståelse för vad folkrätt är och innebär, både generellt men 
framförallt för svensk trupp i internationella fredfrämjande insatser för att visa på reglerna som 
gäller vid nyttjande av CAS. Inledningsvis förklaras på en grundläggande nivå folkrätten. 
Därefter redovisas fredens folkrätt, som innehåller de mänskliga rättigheterna (MR), och sedan 
redovisas internationell humanitär rätt (IHR), även kallad krigets lagar. I den internationella 
humanitära rätten, som tas upp för att ha en jämförande roll utifall Sverige skulle anses vara en 
part i en väpnad konflikt, förklaras principerna distinktion, proportionalitet och försiktighet. 
Därefter görs en förklaring av den roll som ett FN-mandat och ROE utgör i en insats. Kapitlet 
avslutas med att delfråga ett, vilka folkrättsliga regler som är tillämpliga för svenska förband vid 
internationella fredsfrämjande insatser besvaras. 
 

3.1 Folkrättens grunder 
Folkrätten är den rättsordning som enskilda stater och statliga sammanslutningar ska förhålla sig 
till och folkrätten ingår som en del i den internationella rätten. Den andra delen är internationell 
privatträtt vilket innefattar hur internationella privaträttsliga tvister skall hanteras av nationella 
domstolar.34 Folkrätten bygger främst på sedvanerätt och traktatbaserad rätt. När det finns en 
internationell praxis som stater ser som bindande ur ett juridiskt perspektiv blir denna praxis en 
sedvanerätt och kallas allmän folkrätt. Traktat är regler i ett avtal som parter har frivilligt kommit 
överens om och är underskrivna. Alla som har skrivit under ett traktat är juridiskt bindande till 
densamma, och de kan kallas konventioner, stadgar eller protokoll.35 Folkrätten har av tradition 
bestått av en del som behandlat hur stater ska förhålla sig till varandra i fred, och en del som 
behandlat förhållandet i krig. Men det har uppkommit ett behov till att kunna hantera 
konfliktförebyggande och krigsmotverkande åtgärder. Då skapades en tredje del, 
konfliktpreventionens och krigsförhindringens folkrätt som till del finns i de två andra delarna.36  

3.2 Fredens folkrätt 
FN-stadgan ger grunden för de regler som är inriktade på fred och samarbete mellan stater, samt 
detaljerade bestämmelser för hur stater ska uppträda mot varandra i olika situationer. Exempel på 
vad som är reglerat är diplomatisk rätt, mänskliga rättigheter, traktaträtt, havsrätt, rymdrätt och 
annan samarbetsrätt.37 Då denna uppsats är inriktad främst mot mänskliga rättigheter avseende 
folkrätten utvecklas den mer nedan. 
 
                                                 
34 Ove Bring & Anna Körlof, Folkrätt för totalförsvaret, (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2002), sid 14 
35 Ibid, sid 14-15 
36 Ibid, sid 22 
37 Ibid, sid 22 
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Efter andra världskriget kriget skapades det ett stort tryck för att stärka de mänskliga rättigheterna 
och individens skydd mot olika makthavares förtryck samt förebyggande av nya internationella 
väpnade konflikter, mycket beroende på nazisternas härjande med övergrepp och 
koncentrationsläger.38 Efter 1945 gavs de mänskliga rättigheterna ett mellanstatligt skydd, vilket 
innebär att rättigheterna är baserade på folkrättslig grund och medför att om en stat bryter mot en 
individs mänskliga rättigheter är det per automatik också ett brott mot folkrätten och skall kunna 
dömas internationellt.39 
 
FN fick i uppdrag att överse de mänskliga rättigheterna och i FN-stadgan finns många 
hänvisningar till mänskliga rättigheter, FN; s universella deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna tillkom i slutet av 1948. Deklarationen består av 30 artiklar, och den kanske mest 
kända och återgivna är den första som lyder ”alla människor äro födda fria och lika i värde och 
rättigheter”. I artikel 3 finns rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. Deklarationen är inte 
juridiskt bindande för medlemsstaterna, men den har stor betydelse såsom en moralisk nivå för de 
enskilda länderna, och ofta är staterna väldigt måna om att verka för att innehållet i deklarationen 
skall följas.40 1966 antogs FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter och den undertecknades av Sverige 1967, ratificeras 1971 och konventionen trädde 
ikraft 1976.41 Konvention innehåller bland annat artikel 6 som säger att ” Varje människa har en 
inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt 
liv.”42 Denna konvention, tillsammans med europakonventionen, som redovisas nedan, är de två 
konventioner som är bindande för Sverige i ett extraterritoriellt hänseende.43  
 
1949 upprättades Europarådet, och en av deras uppgifter var att vidmakthålla och utveckla de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 1950 fastslogs den Europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Konventionen har med tiden blivit ett viktigt rättsligt dokument för medlemmarna i Europarådet. 
Faktum är att för att bli medlem i rådet förutsätter det i stort sett att konventionen ratificeras. I 
Europakonventionen finns de rättigheter som även omfattas i FN-deklarationen, men bara 
gällande de medborgerliga och politiska rättigheterna. En stat kan, under särskilda situationer, 
avvika från skyldigheterna som finns i konventionen, det är vid tillfällen när staten är i krig eller 
om någon annan situation hotar statens existens. Men, avvikelserna får aldrig påverka rätten till 
liv, om inte dödandet har skett genom legitima krigshandlingar.44   
 
 
 
 
 

                                                 
38 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, femte upplagan, (Stockholm: Norstedts Juridik, 1993), sid 15 
39 David I. Fisher, Mänskliga rättigheter, (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2001), sid 13 
40 Danelius, Mänskliga rättigheter, sid 16-18 
41 Regeringen, nytryck av SÖ 1971:42, Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, sid 1 
42 Ibid, sid 5 
43 Ola Engdahl, ”Truppbidragande staters skyldigheter att garantera de mänskliga rättigheterna i fredsinsatser” i 
Engdahl & Hellman (red.), Responsibility to protect – folkrättsliga perspektiv, sid 68-69 
44 Danelius, Mänskliga rättigheter, sid 40-42 
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Artikel 2 i Europakonventionen lyder enligt följande:45 
 

1. Var och ens rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet 
utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är 
belagt med ett sådant straff. 

2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld 
som var absolut nödvändigt: 

a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning; 
b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är 

berövad friheten att undkomma; 
c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror. 

 
Som synes så är rätten till liv primär hos både FN och Europakonventionen då den framhålls 
mycket i de bådas texter. Vad innebär då artikel 2? Det är inte bara att stater ska avstå ifrån 
uppsåtligt dödande, det innebär också en mer allmän skyldighet att skydda rätten till liv. Om polis 
eller militär på ett vårdslöst sätt använder vapen så att en person dödas kan det vara ett brott mot 
rätten till liv. Kravet att det ska vara absolut nödvändigt att bruka dödligt våld innebär att staten 
måste avstå från dödligt våld om syftet som ska uppnås kan nås på ett annat, med brukande av 
mindre våld. Övervåld är alltså inte godtagbart, det är proportionalitetsprincipen som gäller.46 
Detta kan tolkas som att vid en situation där CAS möjligtvis sätts in i kontexten internationella 
fredsfrämjande insatser, ska det ses som den sista utvägen då det är våld med stor kraft. 
Staten skall även tillse att förebyggande åtgärder görs, bland annat genom lagar och vid behov 
vidtaga skyddsåtgärder i specifika fall så att rätten till liv skyddas, detta kallas även för positiva 
åtgärder. Artikel 2 blir oftast aktuell när en person har bragts om livet, men det har förekommit 
fall då stater har blivit anklagade för att ha negligerat de positiva åtgärderna och framkallat 
livsfara för enskilda individer. Måste handlandet vara uppsåtligt för att artikel 2 ska gälla? Inte 
nödvändigtvis, då det är mer vanligt att en våldsanvändning från staten blir ett icke menat 
dödsfall, men staten kan även i sådana fall påtalas ansvar om handlingssättet kan ha ansets 
vårdslöst eller oförsvarligt.47 
 
För att visa på hur artikel 2 kan tolkas, och även för att ha en referensram vid bedömning av 
scenarierna i kapitel 5 redovisas här först fem rättsfall som har varit uppe för avdömning i 
Europadomstolen och där staten ansågs har brutit mot artikel 2: 
 
Makaratiz mot Grekland:  

Makaratiz jagas av polis, kör genom flera polisspärrar och efter ett tag öppnar polisen eld 
mot hans bil. Domstolen fann att Makaratiz hade blivit utsatt för livsfara, och fastän 
polisen hade haft skäl till att öppna eld hade det utförts på ett oorganiserat och godtyckligt 
sätt. Inga klara regler var framtagna så det ansågs att staten hade brutit mot artikel 2.48  

Detta är ett fall där domstolen inte ansåg att tillräckligt med förebyggande, positiva åtgärder var 
vidtagna av staten. 

                                                 
45 Council of Europe, THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, (Strasbourg: Directorate of 
Information, 1968), sid 24-25 
46 Fisher, Mänskliga rättigheter, sid 34 
47 Danelius, Mänskliga rättigheter, sid 55 
48 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3.e uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007) sid 55 
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Güleç mot Turkiet:  

Vid en demonstration skingrade militären folkmassan genom att använda vapen med stor 
slagkraft vilket medförde att en ung pojke dödades. Domstolen klassade det som en 
oproportionerlig åtgärd.49  

Det dödliga våldet var inte absolut nödvändigt, övervåld nyttjades. 
 
Ergi mot Turkiet:  

Turkiska säkerhetsstyrkor gör ett anfall mot påstådda PKK-styrkor i en by i Turkiet. En 
kvinna, sovandes på en balkong dödas av ett skott. Det går inte att bevisa var den dödande 
kulan kom ifrån, så domstolen slår fast att det inte går att säga att staten har dödat 
kvinnan. Dock ger domstolen staten kritik för att de inte har tagit nödvändiga 
försiktighetsmått i planering och genomförande av operationen samt bristfällig utredning 
av incidenten. Därav har staten gjort ett brott mot artikel 2.50  

De positiva åtgärderna var bristfälliga och staten har varit vårdslös.  
 
Det finns även fall då det inte har funnits ett uppsåt att döda, där utfallet ändå har blivit dödligt 
men domstolen har funnit att det inte har brutit mot artikel 2: 
 
Andronicou och Constantinou mot Cypern:  

En ung kvinna har tagits som gisslan av sin fästman, och under räddningsoperationen 
öppnade polisen eld och sköt ihjäl mannen. Kvinnan ådrog sig så svåra skador att hon 
senare avled på sjukhuset. Domstolen ansåg att planen för fritagandet hade, i den hotfulla 
kontexten som rådde, varit adekvat samt att det inte förelåg klander i att polisen hade 
öppnat eld i syfte att oskadliggöra efter att det att fästmannen hade skjutit mot dem.51  

Våldet var av den karaktären att den var befogad för att skydda människoliv, så artikel 2 hade 
inte blivit kränkt. 
 
Sultan Karabulut mot Turkiet:  

Turkiska gendarmer sköt ihjäl en person som var på väg att kasta en handgranat emot 
dem. Domstolen ansåg inte att staten hade förfarit i strid med artikel 2.52 

Bruket av dödligt våld ansågs vara i denna situation rättfärdigat. 
 
Domsluten ovan visar att det krävs mycket för att våldet skall klassificeras som absolut 
nödvändigt sett ur ett artikel 2-perspektiv och att våldet inte ska anses oproportionerligt. Staten 
har även ett ganska långt gånget ansvar för att se till att rätten till liv efterföljs genom att skapa de 
förebyggande, positiva åtgärderna. Dessa förebyggande åtgärderna kan vara utbildning, 
planering, hantering av våldsmedel och instruktioner. Även om domstolen anser att våldet var 
nödvändigt just där och då kan staten få klander för att situationen uppstod överhuvudtaget. 
Däremot, om det föreligger en absolut nödvändighet att använda dödligt våld ser inte domstolen 

                                                 
49 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 58 
50 Netherlands Institute of Human Rights. 
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/d0cd2c2c444d8d94c12567c2002de990/1533f3cf8800cba3c1256658002a
3d36?OpenDocument 2009-02-10 
51 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 57 
52 Ibid, sid 58 
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några problem med ett sådant handlande. Av det kan det dras slutsatsen att om dödligt våld ska 
användas så förutsätter det att det inte råder några oklarheter i vad handlandet innebär för staten i 
förlängningen. 
 
Alla har alltså rätt till liv, förutsatt att det inte tas på grund av självförsvar, i legitim 
krigshandling, vid infångande av brottsling på rymmen eller häktning av densamma samt vid 
upplopp och uppror. Av dessa fall är det de två förstnämnda, självförsvar och legitim 
krigshandling, som kan bli aktuella för svensk trupp i internationella fredsfrämjande insatser sett 
utifrån artikel 2. Självförsvar finns alltid, vilket gås igenom lite mer under punkten 3.3, FN-
mandat och ROE, och legitim krigshandling kan vara aktuellt om Sverige är part i den väpnade 
konflikten. Att gripa eller infånga en brottsling vid häktning eller rymning borde inte vara en 
uppgift för en svensk militär styrka, framförallt inte genom användning av CAS. Likaså inte 
stävja upplopp eller uppror, om det inte med det menas ett väpnat uppror, med våldsanvändning 
som tillfogar dödlig skada genom utnyttjande av CAS. Naturligtvis föreligger alltid rätten till 
självförsvar, oavsett situation. 
 

3.3 Internationell Humanitär Rätt 
Internationell humanitära rätt gäller när ett land, eller möjligtvis en organisation, är part i en 
väpnad konflikt, och internationell humanitär rätt kallas även för krigets lagar. Krigets lagar läggs 
då till de mänskliga rättigheterna som fortfarande är gällande och bildar ett legitimt juridiskt 
ramverk för stridens förande. De olika internationella avtal som styr väpnade konflikter är 
daterade vid olika perioder, från Haag-konventionen 1907 via Genève-konventionen 1949 till de 
två tilläggsprotokollen 1977. Lagarna under krig inbegriper tre skilda regelgrupper, dessa är: 
humanitär rätt på och vid sidan om slagfältet, neutralitetsrätt samt ockupationsrätt, där de två 
sistnämnda inte behandlas i denna uppsats. De humanitära lagarna ska respekteras lika av alla 
parter i konflikten, oavsett om vem som kan anses ha ”rätt” eller ”fel” av att det blev en konflikt, 
och även oavsett vem som är anfallare respektive försvarare. Reglerna är även till för alla, från 
statsledningen ner till enskild soldat. På grund av den ökade inblandningen av den civila 
befolkningen i de väpnade konflikterna har krigets lagar blivit en allmän angelägenhet för stater 
redan i fredstid.53 Ur perspektivet CAS medför det att de positiva åtgärder som togs upp under 
rätten till liv även kan anses gälla vid situationer om Sverige skulle anses vara part i en väpnad 
konflikt. 
 
Nedan följer några definitioner som är av vikt vid insatser med militära medel; 
Kombattanter är de individer som tillhör en väpnad styrka och är part i den väpnade konflikten, 
förutom sjukvårds- och själavårdspersonal. Vid deltagande i militära operationer, eller 
förberedelse därtill, måste en kombattant urskilja sig från civilbefolkningen genom att vara iförd 
uniform eller på annat sätt bära utmärkande tecken samt bära sitt vapen öppet. 
Civila personer är människor som inte definieras som en kombattant, och om det råder 
tveksamhet om en person är civil eller kombattant skall han anses som civil. Bara för att det kan 
finnas kombattanter i ett samhälle berövas inte de civila sin status.54  

                                                 
53 Frederic De Mulinen, HANDBOOK ON THE LAW OF WAR FOR ARMED FORCES, (Geneva: ICRC, 1987), sid 
xv-xvi 
54 Ibid, sid 12-13 
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Problemet att kunna urskilja civila från kombattanter har tagits upp av Sir Rupert Smith i sin bok 
The Utility of Force. Där skriver han att i de nya konflikterna av idag kan det vara väldigt svårt 
att se vem som är kombattant då de blandar sig med civilbefolkningen, och många strider sker i 
tätbefolkade områden.55 Denna urskiljning av civila underlättas inte i den miljö som ett stridsflyg 
som ska utföra CAS opererar i, då den framförs med hög hastighet, en snabb beslutsprocess och 
måste i stor grad förlita sig till tekniska hjälpmedel och/eller vad personal på marken förmedlar 
för uppgifter. 
 
Den internationella humanitära rätten innehåller tre primära principer; distinktionsprincipen, 
proportionalitetsprincipen och försiktighetsprincipen. Distinktionsprincipen innebär att i krig 
skall hänsyn tas till civilbefolkningen så de inte drabbas av krigets direkta verkan, 
distinktionsprincipen innebär att civila och dess egendom inte får bli måltavla för militära 
attacker, utan den väpnade styrkan ska enbart ha militära mål.56 Proportionalitetsprincipen 
betyder att anfall mot militära mål inte får drabba civila i en sådan grad så att det kan anses 
orimligt jämfört med den militära vinningen av attacken. Om man misstänker att resultatet av 
anfallet blir oproportionella förluster för civilbefolkningen skall aktionen begränsas eller 
avbrytas.57 Antalet civila som kan tänkas skadas eller dödas är inte alltid den viktigaste 
parametern när det kommer till målval, det är hur viktigt målet i sig är. Det finns militära jurister 
som har godkänt anfall där det kunde ha blivit upp till 3000 civila skadade/döda, men samtidigt 
haft invändningar mot mål som kunde ha åsamkat ca 200 civila livet.58 Dessa summor kan ses 
som väldigt stora, oavsett om det är 3000 eller 200, men det får sättas i sin rätta kontext, d.v.s. i 
ett krig som får anses fullskaligt. Vid svenskt deltagande i internationella fredsfrämjande insatser 
lär det inte handla om siffror av denna art, snarare får det ses som en principdiskussion att civila 
kan komma att utsättas för våldshandlingar som kan orsaka dödsfall. Försiktighetsprincipen 
medför att de parter som är inblandade i en våldskonflikt skall göra allt de kan för att undvika att 
civilbefolkningen blir drabbad av våld. Anfall skall ha ett tydligt mål och metoder samt vapen 
skall väljas så att civila utsätts för minimal risk. Både försvararen och anfallaren ska se till att 
civila och dess egendom ges möjlighet till utrymning från områden där det finns militära mål.59 I 
början av USA.s krigföring i Afghanistan hävdade General Myers att deras målplanering gjordes 
med stor noggrannhet, för att det sista de ville ha var civila förluster.60   
 
Distinktions- och försiktighetsprincipen kan ses som snarlik, men att det finns två principer 
förstärker det viktiga i att vara mycket försiktig vid framtagande av mål och användande av 
verkansmedel. Principerna ovan är lättare att följa vid planering av ett flyganfall, men vid CAS är 
det ofta snabba beslutscykler, minuttaktiska beslut på plats och inget som har beretts i en stab 

                                                 
55 Rupert Smith, The Utility of Force, (London: Penguin Books, 2006), sid 278 
56 Bring & Körlof, Folkrätt för totalförsvaret, sid 62 
57 Ibid, sid 63 
58 Helen M Kinsella, “Discourses of difference: civilians, combatants and compliance with the laws of war”, i 
Armstrong, Farrell & Maiguashca (red.) Force and Legitimacy in World Politics, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005) sid 169 
59 KBM, Folkrätt- för det civila försvaret, 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/689/folkratt_civ_forsv_2000.pdf 2009-02-13, sid 5 
60 Helen M Kinsella, “Discourses of difference: civilians, combatants and compliance with the laws of war”, i 
Armstrong, Farrell & Maiguashca (red.) Force and Legitimacy in World Politics, sid 168  
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under flera dagar. Detta ställer högre krav på de individer som är inbegripna i lösandet av CAS, 
både i kommunikation och i målval. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är de mänskliga rättigheterna med rätten till liv som en 
grundpelare som är gällande så länge ett land eller organisation inte är klassificerad som part i 
den väpnade konflikten i en internationell fredsfrämjande insats, och när landet eller 
organisationen blir en part i den väpnade konflikten gäller också den internationella humanitära 
rätten med distinktion, proportionalitet och försiktighet som styrande principer. 
 

3.4 FN-mandat och ROE  
Utöver det ovan beskrivna om mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt 
genomförs fredsfrämjande insatser normalt inom ramen för ett FN-mandat, och mandatet ger rätt 
att använda våld. Till vilken grad våld ska användas styrs av ROE, och i detta stycke gås vissa 
delar av mandatet för ISAF i Afghanistan igenom, därefter sätts ROE in i sin kontext samt 
självförsvar förklaras. Detta för att skapa förståelse för den miljö och förutsättningar som kan 
möjliggöra användning av CAS.  
 
Det svenska förbandet i Afghanistan, ingående i ISAF stödjer sig i grunden på säkerhetsrådets 
resolution 1386 från 2001.61 Mandatet förändrades med resolution 1510 år 2003,62 och har 
förlängts varje år och den sistnämnda resolutionen är 1833 från september 2008.63 64  
Resolution 1386 innehåller bland annat att säkerhetsrådet anser att det föreligger ett hot mot 
internationell säkerhet och fred i Afghanistan, och därför skall det vara en kapitel VII-insats 
enligt FN-stadgan. Medlemsstaterna som ingår i ISAF ska göra allt de kan för att uppnå 
mandatets syfte, vilket är att stödja den provisoriska Afghanska myndigheten med säkerheten i 
och omkring Kabul så att den Afghanska myndigheten och FN-personal kan operera i en säker 
miljö.65 Förändringen 2003 i och med resolution 1510 var främst en utökning av mandatet till att 
gälla hela Afghanistan. I den nu gällande resolutionen 1833 inser säkerhetsrådet att hotet från 
talibanerna, al-Qaida och andra extremistgrupper har ökat, och även att det är svårt att möta dessa 
hot. Men säkerhetsrådet är också bekymrat över det stora antal civila dödsoffer som har blivit 
följden, och manar till handlande enligt de humanitära och mänskliga rättigheter som är gällande, 
och att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda civila. Säkerhetsrådet är positiv till de åtgärder 
som redan är tagna av ISAF och andra internationella styrkor för att minska påverkan för de 
civila, men uppmanar dem till att genomföra ytterligare åtgärder, främst genom att granska taktik 
och procedurer vid våldsanvändningen. 66 ISAF uppgift i Afghanistan är, förutom att assistera den 
Afghanska regeringen så att den kan utöka sina befogenheter och skapa en säker miljö, att utföra 
stabilitets- och säkerhetsoperationer tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor, träna den nya 

                                                 
61 FM,  http://www.mil.se/sv/i-varlden/Pagaende-insatser/Afghanistan/  2009-02-13 
62 UN Security Council, Resolution 1510 
63 NATO, http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/index.html 2009-02-13 
64 Enligt Försvarsmaktens hemsida är den senaste resolutionen SCR 1776, http://www.mil.se/sv/i-varlden/Pagaende-
insatser/Afghanistan/  2009-02-13  
65 UN Security Council, Resolution 1386 
66 UN Security Council, Resolution 1833 
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afghanska armén, ge stöd till de afghanska myndigheterna i deras bekämpning av 
narkotikatrafiken samt att stödja humanitära hjälpoperationer.67 
 
Ur ovanstående dokument kan alltså utläsas att medlemsländerna som deltar i Afghanistan får 
agera enligt kapitel VII i FN-stadgan, och att våld inte är uteslutet då säkerhetsrådet skriver att 
allt ska göras för att uppnå mandatets syfte. Däremot sägs det inte hur mycket våld som är 
godtagbart för att uppnå syftet, inte mer än att det, underförstått, inte ska bryta mot FN-stadgan. 
Dessutom utläses det att de mänskliga rättigheterna, och internationell humanitär rätt om den är 
applicerbar, är av mycket stor betydelse för FN i konflikten i Afghanistan.  
 
Svenska regeringen framhåller också de mänskliga rättigheterna som en mycket viktig del i dess 
utrikespolitik. Sverige strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska tillämpas och åtlydas helt 
och hållet i alla världens länder, och att de mänskliga rättigheternas försvarande ska sätta sin 
prägel på utrikespolitikens alla delar.68 Regeringen påpekar också att de kränkningar som har 
begåtts mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i kraftmätningen 
mot terrorismen visar på det viktiga i att vidmakthålla det globala ramverket som ska skydda de 
mänskliga rättigheterna.69 Detta kan ses som att Sverige ska följa folkrätten när det utförs 
internationella fredsfrämjande insatser, oavsett vilken typ av våldsanvändning som används. 
 
För att stater eller organisationer, beroende på vem som leder insatsen, ska kunna styra 
våldsnivån införs ROE, och dessa kan vara begränsande i mer eller mindre grad, men hindrar inte 
rätten till självförsvar. ROE utformas med hänsyn till det gällande mandatet, folkrättsliga 
aspekter och politisk vilja. ROE är inte bara ett verktyg för att styra underställda förband, utan 
har också till syfte att skapa en ram som de länder ingående i styrkan ska förhålla sig till, så att 
det blir samma regler för alla avseende våldsanvändning. Svenska förband i internationella 
insatser ska följa de ROE som är uppsatta av den som leder operationen, förutsatt att inte den 
inhemska politiska eller militära nivån har anmält begränsningar. Manualer för ROE har tagits 
fram av NATO, EU och FN.70 Det finns ytterligare förklaringar till vad ROE är, bland annat att 
de inte är en lag, eller en del av lagen. Fredstida ROE ger uttryck för vad som är tillåtet medan 
ROE för väpnade konflikter är skrivna som förbud eller restriktioner.71 Detta innebär för svensk 
del att ROE i Afghanistan borde vara av den arten att de förklarar vad förbandet får göra, då de 
inte är en part i den väpnade konflikten. Undersökningar har dock visat att allt för begränsade 
ROE kan försvåra handlingsfriheten och hämma möjligheten till graderad verkan och få med sig 
ökad våldsanvändning.72 
 
I NATO-dokumentet MC 362, vilket innehåller ROE för NATO, utvecklas begreppet 
självförsvar. När självförsvar nyttjas lyder förbandet eller soldaten under nationell lag. 
Självförsvar är användandet av våld, även dödligt, som är nödvändigt och proportionerligt för att 
skydda sig mot ett angrepp eller nära förestående angrepp. Våldet kan vara av den art att det är 
dödligt. Med nödvändigt menas oundvikligt för att genomföra självförsvaret, med 
                                                 
67 NATO, http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/index.html 2009-02-15 
68 Regeringen, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, skrivelse 2007/08:109, sid 5 
69 Ibid, sid 10 
70 FM, DGemO, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), sid54-55 
71 Sylvain Fournier, NATO MILITARY INTERVENTIONS ABROAD: How ROE are adopted and  Jurisdictional 
rights negotiated, sid 3-4 http://www.defensesociale.org/xvcongreso/ponencias/SylvainFournier.pdf 2009-03-04 
72 FM, STUDIERAPPORT MARK 070801 S: Graderad Verkan mot Markmål (GVM), sid 65 
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proportionerligt menas bara det våld som behövs för att avvärja hotet, nära förestående betyder 
påtaglig, omedelbar, och överväldigande.73  Det finns andra faktorer som styr våldsanvändningen 
i ROE, det är tidsfaktorn, graden av självförsvar och hotets karaktär. Tidsfaktorn styr så till vida 
att för att använda självförsvar skall våldet inte användas för att hämnas, utan det måste användas 
för att avvärja en attack som pågår. Det finns två typer av självförsvar, endera just självförsvar, 
med vilket menas att det är för att skydda livet för personen och enheten, därutöver finns också 
utvidgat självförsvar (extended self-defence) vilket betyder att andra förband och personer 
ingående i insatsen också får skyddas. Detta kan även gälla civila som jobbar för till exempel FN 
eller non-governmental organisations (NGO) i området. Hotets karaktär klassificeras genom 
fientligt avsikt (hostile intent) eller fientlig handling (hostile act). Med fientlig avsikt menas att 
det inte är en överhängande risk för attack, men det har påvisats att förmågan finns, förberedelser 
är gjorda och föresats finns för att åsamka skada. Fientlig handling är när det inte är en attack, 
men handlingen är fientlig och hindrande.74 
 
Ovan har folkrätten gåtts igenom och förklarats utifrån de mänskliga rättigheterna, primärt rätten 
till liv, och internationell humanitär rätt. Några rättsfall har beskrivits för att få en förståelse för 
hur folkrätten kan bedömas då frågan är om rätten till liv har brutits. Dessutom har sambandet 
mellan FN-mandat, ROE och nationell lag påvisats. Mandatet ger rätt till att använda våld utöver 
självförsvar, förutsatt att det är kapitel VII, men inte hur mycket våld. Graden av hur mycket våld 
som är tillåtet respektive förbjudet regleras av ROE som fastställs på den politiska nivån. 
Dessutom bestäms reglerna för hur rätten till självförsvar kan användas, vilket inte begränsas i 
ROE, av den egna staten. Kopplas detta resonemang till CAS ger det att staten är ansvarig för hur 
det utförs, och då även hur förbanden förbereds inför en eventuell våldsanvändning.  
 

3.5 Svar på delfråga 1 
Frågeställningen är; vilka folkrättsliga regler är tillämpliga för svenska förband vid 
internationella fredsfrämjande insatser? 
 
Vilka folkrättsliga regler som är gällande beror på konfliktnivån och om Svensk trupp är en part i 
konflikten eller ej. Om Sverige inte är en part i konflikten är det de mänskliga rättigheterna som 
är gällande, däremot om den svenska truppen är part i konflikten gäller också den internationella 
humanitära rätten (krigets lagar). Det är också skillnad på om det är ett FN-mandat med kapitel 
VI eller kapitel VII som gäller. Om det är ett kapitel VII, såsom i Afghanistan, kan styrkan ha rätt 
till att använda alla nödvändiga maktmedel, inklusive våld och tvång utöver det som behövs för 
självförsvar.75 Detta förutsätter dock att styrkan är en part i den väpnade konflikten, och det säger 
inte regeringen att Sverige är i Afghanistan. Det är snarare så att situationen i den delen av 
Afghanistan som huvuddelen av det svenska förbandet opererar i klassificeras av regeringen som 
”instabilt postkonflikttillstånd” och att det är relativt stabilt jämfört med södra och östra delar av 
Afghanistan där ”intern väpnad konflikt” råder.76 Regeringen hade för ett år sedan inte några 
planer på att låta det svenska förbandet vara nere i de södra delarna av Afghanistan. 
                                                 
73 NATO, MC 362/1, sid 4 
74 NATO, MC 362/1, sid A-19 ff 
75 Sandbu, Det straffrättsliga ansvaret vid militära fredsframtvingande insatser, sid 2 
76 Regeringen, prop. 2008/09:68, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan I Afghanistan 
(ISAF), sid 8 
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Försvarsminister Sten Tolgfors sade vid en intervju med Ekot på frågan om hur han såg på att 
skicka soldater till de södra delarna – Den frågan är överhuvudtaget inte aktuell, utan vad det 
handlar om nu är att fördjupa det arbete som vi gör i norra Afghanistan, inte om att gå till 
söder.77 Rätten till våldsanvändning bygger på säkerhetsrådets mandat, men har preciserats via de 
ROE styrkan har. Dessa ROE kan medföra att mer våld än bara i självförsvar nyttjas för att 
genomföra mandatet.78 Sandbu skriver att de åtgärder av våld och tvång som utlandsstyrkans 
personal kan vara nödgade att utföra kan bl.a. vara åtgärder av karaktären beslagtagande och 
förstörelse av egendom, husrannsakan, frihetsberövande, väpnad strid som medför användande av 
dödligt våld. Men medan väpnad strid är mycket ovanligt förekommande, kan de förstnämnda 
vara vanligt existerande.79 Detta för med sig att den internationella humanitära rättens regler inte 
är tillämpliga.80 
 
Även om ett FN-mandat som tillåter våld och tvång utöver självförsvar kan svensk författning 
likväl som riksdags- och regeringsbeslut innebära begränsningar avseende sådana möjligheter. 
Det anses underförstått att när regeringen ställer svensk trupp till förfogande till internationella 
fredsfrämjande insatser, görs de det med de begränsningar som svensk lag och svenska 
folkrättsliga förpliktelser kräver.81 Detta påstående underbyggs av vad Ola Engdahl skriver 
angående svensk trupp ingående i SFOR och svensk syn på deras förhållande till mänskliga 
rättigheter. Där ansåg Sverige att nationella kontingenter är bundna av överenskommen och 
sedvanliga mänskliga rättigheter. Skyldigheten att respektera mänskliga rättigheter är 
applicerbara för alla statliga organ, och då inte bara inom statens territorium, utan även inom 
andra staters territorium. Engdahl hävdar att denna svenska syn på de mänskliga rättigheterna inte 
är begränsad till insatsen i SFOR utan skall ses i en vidare kontext, troligtvis gällande för alla 
insatser.82 Dessutom ger inte säkerhetsresolutionerna företräde framför staters skyldigheter mot 
tvingande folkrätt, där bl.a. rätten till liv ingår.83 Rätten till liv är alltså orubblig, oavsett vad 
säkerhetsrådet ger för maktbefogenheter till de länder eller organisationer som är satta att försöka 
lösa konflikten.  
 
Resultatet är att de folkrättsliga regler som är tillämpliga för svenska förband vid internationella 
fredsfrämjande insatser är de mänskliga rättigheterna, och då framförallt FN:s universella 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter och den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. I alla dessa är rätten till liv ett oantastligt krav. Om 
svensk trupp skulle bli involverade i en väpnad konflikt tillkommer de internationella humanitära 
rättens regler och dess krav på proportionalitet, distinktion och försiktighet. 

                                                 
77 SR, webbradio, http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1954853 2009-02-17 
78 Regeringen, Prop.2008/09:68, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 
(ISAF), sid 13 
79 Sandbu, Det straffrättsliga ansvaret vid militära fredsframtvingande insatser, sid 5 
80 Ibid, sid 21 
81 Ibid, sid 4 
82 Ola Engdahl, ”Truppbidragande staters skyldigheter att garantera de mänskliga rättigheterna i fredsinsatser” i 
Engdahl & Hellman (red.), Responsibility to protect – folkrättsliga perspektiv, sid 89 
83 Sandbu, Det straffrättsliga ansvaret vid militära fredsframtvingande insatser, sid 32 
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4 Close Air Support 
För att kunna besvara delfråga två och samtidigt skapa en förståelse för CAS ges i detta kapitel 
först en generell insikt i CAS, sedan CAS sett ur ett historiskt perspektiv, bakgrunden till att FV 
har skapat förmågan till CAS samt hur det används i moderna konflikter av idag utifrån 
Afghanistan. Därefter görs en analys av den nuvarande forskningen och debatten avseende 
utbildning, ledning och verkansdelar för att genomföra CAS i syfte att undersöka hur Sverige 
skulle kunna utnyttja förmågan till CAS så att rätt mål träffas med minimal risk för oönskade 
sidoeffekter och att folkrätten, främst rätten till liv, inte bryts. Kapitlet avslutas med att delfråga 
två besvaras. 
 

4.1 Allmänt om CAS 
I DLuftO förklaras markmålsoperationer såsom att de är endera en luftstridsoperation som utförs 
självständigt eller som understöd till markförband. Syftet med dessa operationer är beroende på 
om det sker på strategisk, operativ eller taktisk nivå. På strategisk nivå används strategiska 
flyganfall för att påverka motståndarens vilja eller förmåga till motstånd. På operativ nivå 
genomförs anfall på djupet för att begränsa motståndarens förmåga till verkan och rörlighet, och 
på taktisk nivå genomförs CAS för att minska motståndarens förmåga till verkan. Fördelen med 
den sistnämnda typen är att markstriden kan påverkas direkt och få motståndaren att bli påverkad 
av både eld från marken och luften samtidigt. I doktrinen står det dock att CAS bör användas då 
en akut situation har uppkommit och markförbanden inte har egen eldkraft att bekämpa 
motståndaren med. Detta för med sig att CAS nyttjas oftare till stöd för lättare markförband.84  
 
Generellt sett har flygstridskrafterna genom tiderna prioriterat luftöverlägsenhet och strategisk 
bombning, därefter anfall på djupet och sist CAS. Detta framgår även i underkapitlet 4.2. Nu när 
Sverige ska ha förmågan till CAS har det fått förnyat intresse och utbildning sker samt utrustning 
anskaffas.  En utmärkande del med CAS är att det ska utföras med kort tidsförlopp mellan 
uppstående behov och utförande utan någon längre planeringsprocess, dessutom så framförs 
vapenbäraren (flygplanet) med hög hastighet relativt markarenans ingående delar vilket för med 
sig att tiden för planering och målbestämning därmed är kort och skall utföras med hög precision 
så att rätt mål, och ingenting annat träffas. Nedan förklaras de sista stegen i ett CAS-uppdrag, och 
visar på samspelet mellan FAC och flygplan. (se bild 2)85 
 

                                                 
84 FM, DLuftO, sid 59-61 
85 United States General Accounting Office, Military Readiness: Lingering training and equipment issues hamper air 
support of ground forces, sid 2  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning   
Mj Henrik Gustafsson 2009-06-12 
 

 
Bild 2  
 

4.2 Historisk utveckling av CAS 
CAS är ingen ny förmåga internationellt sett, även om det har legat på sparlåga i Sverige, 
användandet av CAS är nästan lika gammalt som konsten att flyga. Nedan följer en kortare 
beskrivning av den historiska utvecklingen av CAS.   
 
När flygplan började användas i en militär roll tog det inte lång tid innan de användes i rollen 
CAS, redan i kriget mellan turkarna och Italien 1911-1912 släpptes bomber på markstridskrafter 
från flygplan.86 Vid första världskrigets utbrott var flygets officiella uppgift enbart att utföra 
spaning, men det tog inte lång tid förrän piloterna började anfalla trupper på marken, med de 
vapen som fanns till hands och ansågs lämpliga. Efter några månader gavs det tillstånd att med 
bomber anfalla alla uppkomna mål under spaningsflygningarna. Vid krigets slut hade såväl taktik 
som vapen utvecklats för CAS, men som så ofta händer hade också motmedel utvecklats, främst 
luftvärn men även från handeldvapen.87 Under mellankrigstiden fram till strax innan andra 
världskriget utvecklades förmågan till CAS inte i någon större mån. Det ansågs viktigare att slå 
bakom fiendens linjer, för att på så sätt strypa tillförsel av förband och materiel till fronten. 
Engelsmännen ansåg att artilleri och truppreserver var de primära målen för flygets bombningar, 
och fransmännen ansåg att uppdrag på slagfältet bara skulle ske vid exceptionella tillfällen. 
Ryssland såg sitt flygvapen som en förlängning av sitt artilleri och i Tyskland skulle flyget 
användas primärt till att slå mot fienden på djupet. De två största skälen till detta var dels att man 
trodde att nästa krig också skulle bli ett skyttegravskrig vilket skulle göra det svårt att slå ut en 

                                                 
86 B.Franklin Cooling, (red.), Case Studies in the Development of Close Air Support, (Washington DC: Office of air 
force history, united states air force, 1990), sid v 
87 Ibid, sid 15-23 
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nedgrävd fiende och dels för att man för att undslippa luftvärnet bombade från hög höjd, och det 
fick oftast med sig dålig precision och därmed risk för att träffa egen trupp.88 
  
Det spanska inbördeskriget hade en väldigt stor inverkan på luftmakt, bl.a. så använde Tyskland 
sin Kondorlegion för att utföra CAS, och planen användes även ofta som ett flygande artilleri.89 
Även italienarna utförde CAS med god lycka under det inbördeskriget.90 Under andra 
världskriget så såg CAS ett uppsving av i stort sett alla parter. Tyskarna använde det 
framgångsrikt under de första åren, framförallt var Luftwaffe lyckosamma under det västliga 
fälttåget 1940.91 För Sovjetunionen tog det längre tid att anpassa sig till CAS, men under de sista 
åren av kriget utfördes det med god framgång.92 Engelsmännen startade med CAS 1942 under 
kampanjen i Tunisien, och amerikanarna 1943 under fälttågen på Sicilien och Italien. 93 94 Under 
Koreakriget 1950-53 utgjorde CAS en viktig källa till eldunderstöd för de FN-ledda 
markförbanden.95 Här kan det noteras att det var den första gången som CAS användes i en FN-
operation. Mellan 1961 till 1963 hade Sverige flygplanet J29 i Kongo, deltagandes i ONUC. 
Dessa J29 gjorde vid några tillfällen anfall mot markmål, vid ett sådant tillfälle anfölls en 
radiomast.96 Ett annat tillfälle var när det genomfördes flyganfall med sprängraketer mot ett 
fientligt läger för att avbryta den granatkastarbeskjutning som därifrån utgick mot den svenska 
truppen.97 Om dessa anfall skall betecknas som CAS eller endast som attackanfall en bit ifrån 
egna styrkor låter författaren vara osagt.  
 
Under Vietnamkriget användes CAS flitigt, mellan 1965-1969 av amerikanarna, under det så 
kallade ”amerikaniserandet” av kriget, och efter 1970 mer och mer av sydvietnameserna då USA 
efterhand skickade hem sina styrkor.98 Under sexdagarskriget 1967 använde Israel mest sina 
markmålsoperationer till att slå bakom fiendens linjer, men CAS användes till viss del, och var på 
vissa ställen avgörande för slagens utgång.99 Likaså i Yom Kippur-kriget 1973 spelade CAS en 
stor roll för israelernas framgångar, men då främst i slutskedet.100 Sovjetunionen använde främst 
helikoptrar, men även stridsflyg, som CAS i kriget i Afghanistan 1979-1989 med varierande 
                                                 
88 Lee Kennett, “ Developments to 1939” i Cooling, (red.), Case Studies in the Development of Close Air Support, 
sid 28-29 
89 Martin van Creveld, Air Power and Maneuver Warfare, (Honolulu: University Press of the Pacific, 2002), sid 32 
90 James S. Corum, ”Airpower Thought in Continental Europé betwwen the Wars”, i Meilinger (red.), The Paths of 
Heaven, The Evolution of Airpower Theory, (Maxwell: Air University, 1997), sid 161. 
91 Stuart W. Peach, “A Neglected Turning Point in Air Power History: Air power and the Fall of France” i Cox & 
Gray (red.), AIR POWER HISTORY, (Abingdon: Frank Cass Publishers, 2002), sid 156 
92 Kenneth R. Whiting, “Soviet Air-Ground Coordination, 1941-1945” i Cooling, (red.), Case Studies in the 
Development of Close Air Support, sid 148 
93 David Syrett, “The Tunisian Campaign, 1942-43”, i Cooling, (red.), Case Studies in the Development of Close Air 
Support, sid 158-160 
94 Alan F. Witt, “Allied Cooperation in Sicily and Italy 1943-1945” i Cooling, (red.), Case Studies in the 
Development of Close Air Support, sid 199-200 
95 Warren A. Trest, Air Force Roles and Missions: A History, (Honolulu. University Press of the Pacific, 2005), sid 
142-145 
96 Jonas Wærn, Katanga, Svensk FN-trupp I Kongo 1961-62, (Stockholm: Atlantis, 1980) sid 326 
97 Ibid, sid 343 
98 Warren A. Trest, Air Force Roles and Missions: A History, (Honolulu. University Press of the Pacific, 2005), sid 
204-205 
99 Brereton Greenhous, “The Israeli Experience” i Cooling, (red.), Case Studies in the Development of Close Air 
Support, sid 509 
100 van Creveld,  Air Power and Maneuver Warfare, sid 182-183 
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framgång.101 Under Kuwaitkriget 1991 hade CAS en marginell betydelse, mycket på grund av 
bristen på fientligt motstånd och överlägsen kvalité på koalitionens markförband.102 Här syns en 
koppling till markförbandens styrka och användningen av CAS, då det numera är mer vanligt 
med CAS som stöd när markförbanden är små och saknar stöd av tyngre markbaserade vapen. I 
anfallet mot Irak 2003 användes CAS i stor utsträckning, och görs så fortfarande.103 104  
 
Utvecklingen har alltså gått mot ett mer nyttjande av CAS, och däri ligger möjligen en del av 
skälet till att Sverige också har tagit beslutet av att återigen börja med CAS, tillsammans med det 
faktum att vid internationella fredsfrämjande operationer av idag är det mobila förband av mindre 
storlek som opererar.  

4.3 Bakgrund till svensk CAS-förmåga 
Som sades ovan är det en allmän trend i västvärlden att understödja mer och mer med CAS, en 
förskjutning har uppstått från bekämpning på djupet och jaktuppgifter. Dock kvarstår uppgiften 
att luftförsvara som en viktig uppgift, bland annat för att det är svårt att utföra CAS om inte lokal 
luftöverlägsenhet finns.  Ominriktningen för svenska flygvapnet angående CAS börjar 1997, det 
var då som den förste svensken blev utbildad som FAC. 1999 hade Arméns insatsförband 
SWERAP01 krav att ha FAC-kompetens i förbandet. Skälet till det var att de skulle kunna 
samverka och leda utländskt stridsflyg vid en utlandsmission. Våren 2004 flögs det första 
uppdraget i CAS med JAS 39, detta för att kunna öva FAC hemma i Sverige. Senare samma år 
påbörjades planeringen för NBG 08,105 vilket medförde att man började titta på möjligheten att 
understödja marktrupp med stridsflyg, varvid CAS valdes som metod. Ett så kallat 
”accelerationsspår”106 avseende CAS startades. Sommaren 2005 började F21 med CAS och under 
2006 fälldes de första laserstyrda bomberna (GBU-12) med CAS-metodik, och även skjutning 
med AKAN som CAS genomfördes. 2008 är förmågan CAS implementerad på två av 
flygvapnets fyra insatsdivisioner, nämligen 2.divisionen F21 och 1.divisionen F17, och 

utvecklingen av förmågan till CAS har i stort sett tagit 10 år. 107  

4.4  CAS i Afghanistan 
Då denna uppsats handlar om CAS och folkrätt avgränsat till konflikten i Afghanistan analyseras 
Human Rights Watch (HRW) rapport Troops in contact.108 Rapporten publicerades i september 
2008 och granskar alla rapporterade flyganfall under perioden november 2005 till juli 2008 och 
antalet civila förluster orsakade av dessa anfall.  
Denna rapport är av intresse för uppsatsen av det skälet att den påvisar vad som kan hända om 
CAS används på ett sätt som möjligtvis kan anses bryta mot folkrätten i internationella 

                                                 
101 James S. Corum & Wray R. Johnson, Airpower in SMALL WARS, (Lawrence: University Press of Kansas, 2003), 
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103 National Defence Magazine, 
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105 Folk och försvar, NBG - EUs snabbinsatsstyrkor och Nordic Battlegroup, sid 33-35  
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fredsframtvingande insatser, alltså den miljön som svenska flygstridskrafter eventuellt kan 
insättas i. 
 
Sedan 2001 har USA och en koalition bestående av för närvarande åtta andra länder under 
benämningen OEF verkat i Afghanistan med anti-terrorism- och anti-gerillaverksamhet mot 
Talibanerna, Al-Qaida och andra falanger som är opponenter mot den afghanska myndigheten.109 
OEF opererar oberoende av NATO, och består till huvuddelen av specialförband från USA, bland 
annat US Special Operations Forces, Central Intelligence Agency (CIA) och delar av 82 
luftburna. USA har ca 19000 soldater i OEF, och de utför till största delarna insatser i de östra 
och södra delarna, längs gränsen till Pakistan.110 OEF agerar utifrån att de är part i den väpnade 
konflikten, vilket medför att de har ett något offensivare sätt än ISAF för att lösa sina uppgifter. 
ISAF utför en militär motaktion till stöd för den Afghanska regeringen, och deras primära roll är 
att skapa säkerhet för den afghanska staten och dess civila befolkning, samt att försvara mot 
upprorsstyrkor och består av truppbidrag från ca 40 länder.111 I Juni 2008 hade ISAF ca 52000 
soldater i Afghanistan, och det amerikanska truppbidraget till ISAF är åtskilt från den de har till 
OEF.112  
 
De flygstridskrafter som verkar i Afghanistan är primärt tillhandahållna av USA, men även 
England, Frankrike och Holland har stridsflyg i området. USA flyger åt både OEF och ISAF 
under det att de andra länderna enbart flyger för ISAF. De flesta flyganfallen utförs av USA, till 
exempel så utfördes 87 av 97 anfall under december 2007 av amerikanskt flyg.113 Detta medför 
att det är samma piloter och flygplan som utför CAS, men målgruppen har olika handlingsregler, 
då ISAF till skillnad från OEF inte generellt är part i en väpnad konflikt, även om det föreligger 
en skillnad i konflikten mellan de södra och norra delarna av Afghanistan. Både OEF och ISAF 
försöker minimera sina fotavtryck i Afghanistan genom att ha relativt små markstyrkor som 
kompletteras med flygstridskrafter. Flygets närvaro visas genom en graderad verkan, allt från 
överflygningar i avskräckningssyfte till direkta anfall med automatkanon eller bomber.114 Detta 
krav på minimerat fotavtryck medför alltså att flyganfall används i stor grad då tyngre 
markbaserade vapen inte är tillgängliga samt att det kan vara terrängbeskaffenhet som gör att flyg 
är det enda alternativet vid ett offensivt uppträdande. 
 
En betydande del av de civila förlusterna orsakade av OEF och ISAF kan tillskrivas 
användningen av flygstridskrafter. 2006 dog minst 929 civila afghaner i strider relaterade till 
konflikten, och minst 699 av dessa dödsfall kan tillskrivas anfall av talibanerna, 116 dog på grund 
av flyganfall av OEF/ISAF och minst 114 av OEF/ISAF markförband.  2007 hade dödssiffran 
ökat till minst 1633, och av dessa stod talibanerna och al-Qaida för minst 950, OEF/ISAF var 
ansvariga för minst 434, varav 321 från flyganfall. Utöver det så dog 57 civila av korseld och 97 
dog av oklara omständigheter. I Afghanistan kan det vara problematiskt att spåra civila dödsoffer, 
dels på grund av säkerhetsrisken i landet, men även för att civila ofta är beväpnade och börjar 
delta i striderna då deras hem är hotade, oavsett om det är av OEF/ISAF eller upprorsstyrkor. En 
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annan försvårande faktor att ta hänsyn till man ska fastställa om det är ett civilt dödsoffer eller 
inte är att upprorsmännen inte bär uniform eller andra kännetecken, utan klär sig i civila kläder. 
Under perioden januari till juli 2008 blev 119 civila afghaner dödade av flygattacker. Många av 
flyganfallen förde inte bara med sig förluster i människoliv, många civila flydde från sina byar då 
husen blev förstörda, eller på grund av rädsla för fler flygattacker.115 
 
Flyganfallen i Afghanistan är utförda under två olika omständigheter, den ena är när det är 
planerade anfall, och det andra när markförband är inbegripna i strider med fienden ”Troops in 
contact – TIC”. HRW noterade att det var sällan som civila dog i de planerade anfallen mot 
misstänkta talibanska fästen, utan det var vid hastigt uppkomna CAS-uppdrag som i stort sett 
bidragit till alla civila förluster. Detta visar på att när det rör sig om anfall som har bedrivits i 
targeting-processen, d.v.s. i ett längre planeringsperspektiv, har inte civila dödsfall varit 
förekommande i någon större grad, utan de civila förlusterna har uppkommit när CAS har utförts 
vid snabba situationer, situationer där behovet och utförandet av flygunderstöd inte har kunnat 
planeras i detalj. De flesta fallen med dödlig utgång var relaterade till OEF, och detta troligtvis 
för att de opererar med små, lätta enheter av specialförband som förlitar sig mycket på 
flygunderstöd, och detta i sydöstra delen av Afghanistan där upproret är som starkast. Dessutom 
har OEF andra ROE än ISAF vid defensiva operationer, då den förstnämndas ROE har en lägre 
tröskel för att använda våld i självförsvar. OEF har dessutom ett annorlunda operationellt mandat 
då de bl.a. inte har ett FN-mandat.116 Men samtidigt så välkomnar dock FN den ökade 
koordinationen mellan ISAF och OEF, vilket kan tyda på att FN är positivt inställd till OEF.117  
 
Det faktum att civila blir offer för flygattacker innebär dock inte att det automatiskt är ett brott 
mot de internationella humanitära lagarna så länge de försiktighetsåtgärder som krävs av lagarna, 
såsom bl.a. göra allt som är möjligt för att säkerställa att målet som anfalls är ett militärt mål, är 
uppfyllda. HRW ifrågasätter om OEF/ISAF tar tillräcklig hänsyn till distinktions- och 
proportionalitetsprinciperna, då attacker inte medvetet får genomföras mot civila eller civila 
objekt, och den direkta militära nyttan måste stå i proportion mot de civilas lidande.118 
I en FN-rapport utgiven januari 2009 summeras den civila dödssiffran i Afghanistan under 2008 
till 2118 personer, och av dessa var 828 orsakade av styrkor trogna till den afghanska regeringen. 
Flyganfall stod för 552 (64 %) av de dödsfallen, och FN anser att nattliga räder samt ”force 
protection incidents” är av fortsatt oro.119 

4.5 Nuvarande forskning och trender inom CAS 
Vad säger samtida forskning om CAS, och finns det idéer och tankar om hur ska den genomföras 
så att rätt mål träffas av rätt verkansmedel? För att följa folkrätten, och framförallt rätten till liv är 
de frågorna av stor vikt, speciellt om Sverige ska utföra CAS i ett konfliktområde i en 
internationell kontext. Det primära för svenska Försvarsmakten måste vara att undvika att bryta 
mot folkrätten genom att inte göra flyganfall med CAS så civila dödsoffer uppstår, samtidigt som 
markförbanden som har behov av CAS får det stöd de behöver. Stor del av den nutida 
forskningen avseende CAS är inriktad på urban CAS, mycket för att det är ett fenomen som har 
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blivit uppmärksammat genom händelser i Panama, Somalia, Haiti och Bosnien.120 I Joint 
Publication 3-06, Doctrine for Joint Urban Operations görs en jämförelse av 
operationsförutsättningarna i de olika miljöerna urban, djungel, öken och berg. Bl.a. jämförs 
ROE, antal civila, kommunikationsförutsättningar samt tid till upptäckt och sammanstötning. Den 
urbana miljön fick i alla avseenden ett högt (negativt) värde.121 Den urbana krigföringens ROE 
förhåller sig till folkrätten, och den är likadan överallt, men generellt sett är det svårare att följa 
folkrätten inne i en stad.122 
 
United States Air Force vetenskapsråd ansåg 2005 att när USAF kan förbättra möjligheterna för 
urbana operationer kommer det också att höja möjligheterna i andra uppdrag då operationer i 
urban miljö är den mest påfrestande typen av operationer att genomföra.123 Dessutom är det så att 
år 2025 beräknas två tredjedelar av världens befolkning bo i urbaniserade områden.124 Med detta 
tolkas det att om förutsättningar för utförande av CAS i urban miljö skapas som förhåller sig 
positivt till folkrätten innebär det att den kan hantera CAS och folkrätt även utanför bebyggt 
område. Därav fokuseras det under detta underkapitel på vad forskning och nuvarande trender 
diskuterar om utbildning, verkansmedel och ledning inom främst urban CAS. 

4.5.1 Utbildning  
Förmågan till utbildning under så realistiska förhållanden som möjligt får anses vara en vital och 
grundläggande förutsättning för att kunna utföra militära uppgifter i skarp miljö på ett noggrant 
och effektivt sätt. Detta gäller inte minst CAS, då det är ett snabbt händelseförlopp och ett litet fel 
i agerandet kan få stora konsekvenser. Holley Jr skrev 1990 att då många av flygvapnets roller 
såsom t.ex. strategisk bombning och jaktuppdrag kan övas med stor behållning i fredstida 
övningar är det svårt, till och med nästan omöjligt att uppnå nödvändig realism för att få övningar 
i CAS meningsfulla.125 Detta har till viss del ändrats då det nu finns övningsanläggningar i både 
Europa och USA, bland annat på Fort Polk samt Fort Irwin i USA och Hohenfels i Tyskland. I 
den sistnämnda finns ett antal byar som ska efterlikna scenarier från bl.a. Bosnien och Kosovo. 
Fort Polk har 18 städer och byar med totalt 11000 hus, med liknande utbredning som i 
Afghanistan och Irak. På Fort Irwin finns det enda övningsfältet i USA som möjliggör 
skarpskjutning med en full brigad samt CAS från flygplan.126 
 
Steve Rudder, USMC, har en liknande syn på övning i rätt miljö, han fastslår att de 
träningsanläggningar för militära operationer i urban miljö som behöver utvecklas är där det går 
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att genomföra skarpskjutning. Oavsett om du tillhör infanteriet eller flyget är en fundamental 
förutsättning för skicklighet i väpnad strid att kunna öva med skarp ammunition.127  
Todd G. Kemper, USMC, ser ett annat problem i att inte öva med skarp ammunition, han skriver 
att hitta och konfirmera ett urbant mål under övning bara är ett av flera steg i processen att 
leverera verkan. Om inte vapenleverans görs när avfyringsknappen trycks in behöver inte piloten 
ta svåra beslut eller ställas inför konsekvenserna av att han/hon har avfyrat på riktigt, vilket de 
hade fått göra i en skarp stridssituation. Piloten kan invaggas i en falsk säkerhet och skapa ett 
träningstankesätt där de trycker på avfyringen utan fullständig försäkran att de siktar på rätt mål. 
Detta kan medföra att vanor som i ett skarpt läge kan skapa oavsiktlig skada på civila blir 
förhärskande. Det kan också bli åt andra hållet, att när det väl behövs vapenverkan så tvekar 
piloten.128 
 
I Januari 2009 var RAF i USA, på Barksdale Air Force Base, och tränade CAS innan de skulle 
åka till Afghanistan. Övningens syfte var att likna miljön som finns i nuvarande operationer i 
mellersta östern och modeller av byar och städer var uppbyggda, men även riktiga städer 
användes som övningsområde. Skarpskjutning användes i rollen som CAS, även mot rörliga 
fordonsmål. Den engelske divisionschefen uttalade sig enligt följande efter övningen; 

 "This has been a fantastic exercise that has enabled crews to train in a realistic joint 
environment for the full range of airpower tasks - from presence right through to lethal 
force - that we face on current operations. GF-E has provided the best CAS training 
facility I have seen. It sets the benchmark for others to follow and given our current op 
focus I very much hope it will remain part of the UK's exercise programme."129 

Ovanstående uttalande pekar på det viktiga i att öva i en miljö som är så snarlik som möjligt det 
aktuella insatsområdet, dessutom med alla ingående förbandsdelar samt med möjligheten att 
använda skarp ammunition, precis som vad forskningen som har återfunnits och redovisats ovan 
har pekat på. Markstridsskolan (MSS) kom i slutet av förra året ut med en rapport angående 
graderad verkan. Denna rapport förstärker påståendet av vikten med att öva med tillfälligt 
sammansatta förband innan insats, och att de som deltar i övningarna, från enskild soldat och 
uppåt får en kunskap om de olika vapnens faktiska verkan och riskområden.130 För författaren 
förefaller en situation där en svensk marksoldat skulle bege sig iväg på en internationell 
fredsfrämjande insats utan att ha använt skarp ammunition på skjutbanan/skjutfältet som helt 
omöjlig. Ett sådant resonemang för med sig att det borde vara lika orimligt att en pilot åker iväg 
på en mission utan att ha använt den typen av skarp ammunition denne möjligtvis måste använda 
under insatsen. 
 
En något annan vinkling på utbildning, men mycket passande i denna uppsats kontext är Dwight 
A. Roblyers, USAF, rekommendation som avser folkrättsutbildning. Han anser att det ska skapas 
standardiserade utbildningsmateriel i ”krigsmoral” som påtagligt ser till de moraliska ursprung, 
främst de humanitära principerna, som ligger bakom reglerna för folkrätt. Denna 
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utbildningsmateriel borde särskilt betona bl.a. exakta skildringar och fotografier över målområdet 
efter ett flyganfall och inte bara visa bilder på bomber som träffar målet med förbluffande 
precision, utan även bilder på den oavsiktliga skada på civila som bomberna kan ha åsamkat. 
Detta för att hjälpa alla inblandade i uppdraget att vidmakthålla den mänskliga responsen för 
respekt och sympati som annars kan försvinna med tiden då anfallaren inte ser det direkta 
resultatet av sitt handlande.131 
 
Sammanfattningsvis har det framkommit att realism i övningarna avseende miljö och ingående 
förband, användande av skarpa vapen samt moral och etik är de viktigaste faktorerna sett till 
utbildning för CAS. 

4.5.2 Verkansmedel 
Verkansmedlet spelar en stor roll i hur militära förband, och därmed också hur utförandet av CAS 
kan följa folkrättens regler. Med mer och mer inblandning av civila i aktuella operationsområden 
har kraven på ammunitionens verkan och dess precision ökat. 
 
I en rapport från 2005 producerad av USAF vetenskapliga råd skriver de bland annat att de vapen 
USAF besitter har stor kapacitet för att döda, men är i många fall inte ändamålsenliga i en urban 
miljö där begränsade förluster på civilbefolkningen är av största vikt, samt att egna styrkor och 
ickekombattanter kan befinna sig i närheten av målet. Den urbana miljön är utmärkt för icke 
dödande vapen och nämnden föreslår att sådana skall användas närhelst de kan komma till 
effektiv användning. Dock kvarstår behovet av vapen som avger kinetisk verkan, men den verkan 
måste reduceras väsentligt. Rådet föreslår att ett precisionsvapen utvecklas med låg kinetisk 
verkan som kan användas effektivt mot mål inom 150 meter från egen trupp eller 
ickekombattanter.132 
 
De mest förekommande vapen som används idag är GBU-12 (Guided Bomb Unit) med vikten 
227 kg och GBU-31 som väger 936 kilo och båda är laserinriktade eller med GPS. Andra 
förekommande typer är AGM-65 Maverick, AGM-114 Hellfire och 7-centimeters raketer. 
Raketerna är ostyrda medan Maverick och Hellfire styrs med TV eller laser. Raketerna är de som 
har minst sprängmedel, men p.g.a. spridningsrisken är de inget bra alternativ i urban miljö. 
Maverick och Hellfire har god precision, men har stor genomslagskraft vilket kan medföra 
oavsiktlig skada. Automatkanon är en tredje kategori som kan användas och med 20 till 30 mm 
kaliber så har de liten risk till att skapa oavsiktliga förluster på civila, dock kräver 
automatkanonen mycket hög färdighet hos piloten för att träffa avsett mål. En bomb som är under 
framtagning är SDB (Small Diameter Bomb) med en vikt av 113 kilo och endast 23 kilo 
sprängmedel. Den kommer att vara GPS-styrd, och med sin lilla vikt skapas liten risk till 
oavsiktlig skada av civila.133 En bomb av denna typ kan alltså vara mycket lämplig i en miljö där 
det finns en blandning av civila och fientligt inställda individer, individer som det kan behövas 
göras insatser med CAS emot. 
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Rapporten GVM från MSS visar på att den möjlighet Sverige har idag att gradera sin verkan med 
flygvapnet, inom ramen för avgränsningarna i denna uppsats, är först styrkedemonstration genom 
att avfyra automatkanon eller laserstyrd bomb framför en motståndare. Nästa steg är verkanseld, 
med först automatkanon och sedan med laserstyrd bomb mot motståndaren. Det sista steget är 
simultana precisionsinsatser mot olika mål med flera flygplan.134 Det sistnämnda kräver en stor 
organisation, men författaren anser inte att det kan vara helt omöjligt. Rapporten framhäver också 
behovet av att se över materielutvecklingen för både befintlig och i framtiden inskaffad materiel, 
och att den bör fokusera på att samma vapensystem kan verka med så många verkansdelar som 
möjligt samt med stora krav på precision i främst mörkerhjälpmedel, siktesenheter och 
ammunitionens egenspridning för att uppnå graderad verkan. Dagens stridsladdade ammunition 
är skapad för att uppnå maximal effekt i målet vilket medför att riskområden i anslutning till träff 
inte är visad någon hänsyn. Vissa typer av ammunition kan användas på nya sätt för att minimera 
oavsiktlig skada, t.ex. genom att använda övningsammunition.135 Liknande åsikt har Vick då 
denne skriver att möjligheter finns att ta bort sprängmedlet helt och hållet från en bomb vilket 
skulle omvandla den till ett enbart kinetiskt vapen, och på det sättet minska risken för oavsiktligt 
skada av splitter.136 Således kan övningsammunition, eller inerta bomber utan sprängverkan vara 
en väg att gå för att få fram vapen som kan ta hänsyn till folkrättens krav att inte döda oskyldiga 
civila. 
 
Sammanfattningsvis har det visat sig att förmåga till graderad verkan samt precision i 
vapenleverans och vapensystem är de viktigaste faktorerna avseende verkan för CAS. 

4.5.3 Ledning 
Då CAS utförs i en miljö som är omgärdad av snabba beslut och i vissa fall där målet inte är helt 
synligt från luftarenan är kommunikationen mellan markförbandet som leder in elden mot målet 
på marken och piloten av mycket stor vikt. Detta för att rätt mål ska bekämpas på rätt tid och 
plats. Ledningen skall, enligt doktrin för luftoperationer, syfta till att samordna människans 
agerande och olika resurser i dynamiska och komplexa miljöer så att eget och överordnat mål 
uppnås.137 
 
Det finns tre ledningsmetoder inom CAS vid själva utförandet. Vid den lägsta nivån är det 
förenklad ledning med personal på marken som förmedlar information till flygplanet, men 
identifiering, val av vapen och beslut till insats är hos piloten. Nivån ovanför är en FAC som har 
ansvaret att identifiera målet och överföra måldata till flygplanet samt ge eldtillstånd. Den översta 
nivån utgörs av en Combat Controller, eller Joint Terminal Attack Controller (JTAC) är förutom 
FAC även Air Traffic Controller (ATC), med ansvar för att bedöma val av vapen.138 Vilken av 
dessa nivåer som används är beroende på kompetensnivå hos personalen vid varje enskilt 
tillfälle.139 Val av ledningsmetod förändrar inte behovet av en korrekt kommunikation mellan 

                                                 
134 FM, STUDIERAPPORT MARK 070801 S: Graderad Verkan mot Markmål (GVM), sid 49 
135 Ibid, sid 64-65 
136 Alan Vick et al. Aerospace operations in urban environments : exploring new concepts, sid 187 
137 FM, DLuftO, sid 73 
138 FM, Delrapport två för studien Verkan från luftarenan (LUFT 070803S): Kartläggning av framtida behov av 
flygstridskrafterna, bilaga 1 till HKV skrivelse 05 100: 60928, 2007-12-20, sid 22-23 
139 I denna uppsats används benämningen FAC som ett samlingsnamn för de tre nivåerna, då det är funktionen 
inledning till, och angivelse av målet som är det primära. (Förf. anm.)  
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markförbandet och piloten i flygplanet, den är lika stor i alla fallen, men denna uppsats 
koncentrerar sig på förhållandet mellan FAC och pilot, då det är så som Sverige hanterar CAS nu. 
 
Genom att använda TV-överföring mellan flygplan och FAC underlättas identifieringen av målet. 
FAC ser på en videoskärm vilken punkt flygplanet riktar sin TPOD (targetpod) och kan via tal 
anvisa så att piloten sätter sitt sikte på rätt mål. Förutom att spara tid över ett mål ger denna 
teknik en stor förbättring avseende kommunikationen för inmätning och fastställande av mål 
mellan pilot och FAC än att bara använda sig av talteknik. Detta medför tillika att risken för att 
avge vapenverkan mot fel mål och på det sättet öka risken för oavsiktliga skador på civila 
minskar. Bildöverföring kan ske, förutom till FAC, även till en befälhavare i en kontrollcentral 
vilket medför nutidsinformation för chefens, pilotens och FAC:s bedömande av situationen. TV- 
tekniken förbättrar också möjligheterna att inte bryta mot aktuella ROE.140 Som FAC används 
mestadels en utbildad soldat ur markförbanden, men det förekommer att piloter utför den 
funktionen. Fördelen är att FAC har då en förståelse för pilotens situation, samt att flygföraren 
som agerar FAC får kunnande och insikt i markförbandens förhållanden.141 
 
I en urban miljö kan kommunikationen påverkas av höga byggnader och vilket kan medföra att 
radiosignaler blir störda och sambandet ofullständigt. Forskning pågår med att finna säkra 
lösningar, bland annat hur kommunikation genom väggar ska säkerställas då material såsom 
betong kan vara hindrande.142 United States General Accounting Office (GAO) skrev i en rapport 
2003 att Department Of Defence (DOD) var på väg att anskaffa materiel för att förbättra 
kapaciteten till markmålsutpekning. Utrustningen bestod av multi-bandradio, 
laseravståndsmätare, lasermålutpekare och datorer för kommunikation mellan markstyrkan och 
flygplan.143 Sådan utrustning som beskriven ovan, om tillhandahållen av svenska förband, skulle 
kunna underlätta utförandet av CAS och minska risken för att fel mål anfalls på grund av 
kommunikationsbrister mellan markförbandet (FAC) och flygplanet. 
 
Sammanfattningsvis har ovanstående stycke visat på nödvändigheten till god kommunikation mellan FAC 
och flygplan/pilot, både visuellt/digitalt överföring och tal. 

4.6 Svar på delfråga 2 
Frågeställningen är; Vilka åtgärder är möjliga att vidta för att minska risken för oavsiktlig skada 
på civilpersoner eller civil infrastruktur vid genomförande av CAS? Att ha förmågan till 
utbildning i en så realistisk miljö som möjligt anses vara ett fundamentalt krav, inte primärt för 
att få en uppfattning om hur det ser ut rent visuellt, utan framförallt för att kunna skapa förståelse 
för komplexiteten med CAS i en urban miljö med blandning av civila, ickekombattanter och 
kombattanter. Det ger samtidigt bra träning för samspelet och kommunikationen mellan FAC och 
flygplan. Men det absolut viktigaste som kan utläsas ur ovanstående kapitel avseende CAS och 
utbildning är möjligheten till att avge skarp verkanseld, och då i en så realistisk miljö som 
möjligt. Detta framgår i JP 3-09, där det står att träning skall integrera alla de manövrar och 

                                                 
140 Ryan P. Hough, Redefining Close Air Support in Iraq, MCAA ‘07 Journal, sid 93-95 
http://www.2maw.usmc.mil/MAG14/vma231/newsletter/ryanav8b.pdf 2009-04-14 
141 Benjamin S. Lambeth, AIR POWER AGAINST TERROR: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom, 
(Santa Monica: RAND, 2005), sid 261 
142 Alan Vick et al. Aerospace operations in urban environments : exploring new concepts, sid 165-167 
143 GAO, Military Readiness: Lingering training and equipment issues hamper air support of ground forces, sid 23  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning   
Mj Henrik Gustafsson 2009-06-12 
 
eldunderstöd som ingår i utförandet av CAS. Bibehållandet av färdighet skapar förutsättningar för 
anpassning till snabbt förändrade omständigheter inom stridsområdet för flygbesättningar och 
FAC (JTAC).144 Dessutom är Roblyers förslag till utbildning i folkrätt och dess perspektiv på 
moral och etik värd att beakta. 
 
Verkansdelarna i arsenalen för CAS består till stor del idag av vapen med kraftiga laddningar 
framtagna för att göra så stor skada som möjligt i mål på ett konventionellt slagfält. Framtagande 
av små bomber är under utveckling, och även studier på att använda övningsammunition utan 
sprängverkan, s.k. inerta bomber med enbart kinetisk effekt pågår för att kunna nå en graderad 
verkan. Målinmätning sker endera visuellt, med laser eller GPS, och inga av dessa metoder 
garanterar att rätt mål träffas. Om GPS och laser kan samverka skapar det bättre förutsättningar 
för precision från avgiven eld, framförallt vid väderförhållanden som ger dålig sikt.145  
 
Interaktionen och kommunikationen mellan flygplan och FAC är direkt avgörande för att verkan 
från CAS uppnår målet med uppdraget. De tekniska medel som bidrar till säkert utförande mellan 
pilot och FAC är ostörd talkommunikation och visuell överföring via tv-bild av vad flygplanets 
tekniska utrustning för målinmätning ser av målområdet. 
 
Utbildning ska alltså skapa förutsättningar till att öva i så aktuell uppdragsmiljö som möjligt, 
inklusive den absoluta nödvändigheten till att avge skarp verkanseld med i CAS ingående vapen 
samt en moralisk/etisk grund att stå på. Beväpningen ska vara av den typen att risken för splitter 
blir minimal samtidigt som den uppvisar mycket hög träffsäkerhet. Kommunikationen mellan 
flygplan och FAC skall vara tydlig och med visuella hjälpmedel. Med dessa förutsättningar kan 
CAS användas så att risken till förluster bland civila och ickekombattanter minimeras. 
 

5 Folkrätt och CAS 
I de två föregående kapitlen redovisades vilka folkrättsliga regler som är tillämpliga vid 
internationella fredsfrämjande insatser samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken 
för oavsiktlig skada på civilpersoner eller civil infrastruktur. I detta kapitel appliceras tre 
scenarier på resultaten i syfte att analysera behov, effekt och betydelse av möjliga åtgärder för att 
på så sätt kunna svara på uppsatsens syfte, att undersöka vilka åtgärder som nuvarande forskning 
förespråkar avseende nyttjande av CAS för att den ska bli utförd med så hög kvalitet som möjligt 
utifrån målval och målträff, och därigenom vad som det svenska flygvapnet eventuellt kan vidta 
utifrån denna forskning för att minimera risken att inte följa folkrätten vid utövande av CAS 
under operationer vid internationella fredsfrämjande insatser. Inledningsvis beskrivs de tre 
scenarierna, varifrån de har sitt ursprung samt på vilka grunder de har valts. Därefter appliceras 
scenarierna på resultatet av kapitel 4 och 5. Slutligen, med resultatet av analysen som grund 
diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas för att i framtiden minimera risken för att insatser med 
svenskt flyg i internationella fredsfrämjande sammanhang bryter mot folkrättsliga regler, för att 
därefter kunna svara på delfråga 3 i nästa kapitel. Innan scenarierna förklaras och analyseras 

                                                 
144 US DOD, JP 3-09.3, Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Close Air Support (CAS), 2005, sid I-6 
145 FM, STUDIERAPPORT MARK 070801 S: Graderad Verkan mot Markmål (GVM), Bilaga 1 till MSS skrivelse 
19 400:40 952, 2008-12-15, sid 50 
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redovisas nedan svaren på de två delfrågorna från kapitel 3 och 4, detta för att läsaren ska få en 
överblick av vad som kommer att analyseras i denna del. 
 
Svaret på delfråga 1, vilka folkrättsliga regler är tillämpliga för svenska förband vid 
internationella fredsfrämjande insatser, var de mänskliga rättigheterna, och då framförallt FN:s 
universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter och den Europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Om svensk trupp skulle bli involverade 
i den väpnade konflikten tillkommer de internationella humanitära rättens regler och dess krav på 
proportionalitet, distinktion och försiktighet. 
Svaret på delfråga 2, Vilka åtgärder är möjliga att vidta för att minska risken för oavsiktlig skada 
på civilpersoner eller civil infrastruktur vid genomförande av CAS, var att utbildning ska skapa 
förutsättningar till att öva i så aktuell uppdragsmiljö som möjligt, inklusive den absoluta 
nödvändigheten till att avge skarp verkanseld med i CAS ingående vapen samt en moralisk/etisk 
grund att stå på. Beväpningen ska vara av den typen att risken för splitter blir minimal samtidigt 
som den uppvisar mycket hög träffsäkerhet. Kommunikationen mellan flygplan och FAC skall 
vara tydlig och med visuella hjälpmedel. 
 

5.1 Analysverktyg 
Två av scenarierna är i grunden utvecklade för att värdera effekter av vapenverkan i 
fredsfrämjande insatser och ett av scenarierna är en beskrivning av ett verkligt fall. Scenarierna 
har modifierats och kompletterats för att endast omfatta svensk trupp och för att öka 
utfallsrummet till att omfatta uppsatsens hela frågeställning.  
 
Scenario 1 och 2 är hämtade ur studien Graderad verkan mot markmål.146 Studien innehåller ett 
antal typsituationer utgående ifrån internationella insatser, delvis tagna och i vissa fall något 
omarbetade från scenariobeskrivningar i studien Framtida markmålsbekämpning.147 Scenarierna 
är därefter justerade i liten grad för att passa in i denna uppsats. Utfallen är bestämda av 
författaren, dels för att kunna mäta mot folkrätt, dels för att författaren inte känner till utfallet av 
dessa scenarier då de användes i studierna, då sådan information är av hemlig karaktär. Scenario 
3 valdes för att den är snarlik en incident som utspelade sig i Afghanistan 2007 med förband 
ingående i OEF och utfallet i scenariot är ett verkligt utfall.148 Scenarierna är valda så att de 
skapar ett stort utfallsrum, från ingen civil förlust till stora förluster, samt så att de målar upp 
situationer där CAS kan vara ett sätt att lösa de uppkomna problemen.  
 

5.2 Scenarioanalys 
 

                                                 
146 FM, STUDIERAPPORT MARK 070801 S: Graderad Verkan mot Markmål (GVM). 
147 FM, Slutrapport av studien ”Framtida markmålsbekämpning (ATK00148S), HKV skrivelse 21 120:70458, 2006-
11-01 
148 Human Rights Watch, Troops in Contact, sid 15 
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Gällande för alla de tre scenarierna är att FN-mandatet är liknande det i Afghanistan och att ROE 
medger att dödligt våld får användas mot dem som beskjuter eller hotar svenska förbandet med 
dödligt våld. CAS-insatserna sker med GBU-12 splitterbomb med 97 kilos sprängverkan.  
 
Scenario 1: Klanledare vägrar släppa fram svensk sjuktransport 
Ett svenskt patrullfordon rapporterar via radio om en trafikolycka där en patrullmedlem har blivit 
svårt skakad i huvud och buk, med stora blodförluster. En larmstyrka från den svenska campen 
bestående av tre fordon, en ambulans Sisu samt två skytte Sisu utgår för att bistå. 4 km ifrån den 
skadade soldaten hindras sjuktransporten av en olaglig checkpoint strax innan en bro som den 
lokale klanledaren har upprättat. Vid checkpointen finns en nedgrävd stridsvagn T-55 med dåligt 
fungerande chassi samt en irreguljär styrka motsvarande en skyttepluton. Vid förhandling 300m 
från checkpointen framkommer det att klanledaren vägrar släppa fram sjuktransporten och att 
denne kommer att öppna eld mot den svenska larmstyrkan med sin stridsvagn om inte hans krav 
uppfylls. Dessa krav är sådana att det svenska förbandet inte kan gå med på dem. Vägen som 
leder till den skadade soldaten är unik i området samt att floden som rinner under bron inte går att 
passera med fordon. Avsikt/uppgift för svenska förbandet är att upprätthålla säkerhetsläget inom 
tilldelad zon, andra markförband som kan understödja är ca 30 km bort. Helikopter för transport 
är inte gripbar förrän om ca tre timmar. CAS kallas in och levererar verkanseld efter 30 minuter.  
Utfallet av anfallet blir att stridsvagnen oskadliggörs och stor del av den irreguljära plutonen 
dödas eller skadas, men inga civila förluster. 
 
Analys scenario 1 
 
Folkrätt 

- MR: Att få den skadade soldaten under medicinsk vård kan ses som självförsvar, 
likaså att styrkan var under hot om våld från klanledaren. Om de hade dragit sig 
undan hade det kunnat få mycket stora konsekvenser för den skadade soldaten. 
Våldsanvändningen i sig var alltså befogad. Det som möjligtvis kan ifrågasättas 
var huruvida storleken på våldet var absolut nödvändigt då flera av klanledarens 
soldater fick sätta livet till för att rädda en svensk soldat. Proportionaliteten kan 
möjligtvis anses inte vara tillfylles i denna situation. 

- IHR: Ingen av principerna distinktion, proportionalitet eller försiktighet har 
åsidosatts i detta exempel då det var enbart ett militärt mål som anfölls. 

 
Forskning 

- Utbildning: Analysen visar inte att utbildning skulle ha påverkat utfallet då 
anfallet utfördes enligt de normer som har framkommit i uppsatsen avseende 
utbildning. 

- Verkan: Om en bomb med mindre sprängverkan eller inert bomb använts hade 
möjligtvis stridsvagnen slagits ut ändå men de irreguljära styrkorna inte åsamkats 
lika stor fysisk skada. Användandet av GBU-12 kan tolkas som övervåld i ett MR-
perspektiv. 

- Ledning: Analysen visar inte på några problem avseende ledning. Det får anses ha 
varit tillräckligt bra informationsflöde mellan markförbandet och flygplanet. 
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Diskussion scenario 1: Vid självförsvar, samt då ROE medger det finns inga begränsningar att 
använda CAS mot mål som är i öppen terräng och civila inte är i närheten, och med vapen som 
ursprungligen är till för konventionell krigföring på ett avgränsat slagfält. Dock bör påpekas att 
det inte är piloten som handlar i självförsvar, för denne är inte hotad i sig. Men självförsvar kan 
åberopas om den är utvidgad och gäller för andra enheter än den egna. Däremot kan det bli 
diskussion om proportionaliteten avseende mänskliga rättigheter och rätten till liv för 
klanledarens soldater, framförallt när det svenska förbandet agerar inom ramen för en insats då de 
inte är part i konflikten, eftersom en svensk soldats liv möjligtvis inte kan anses vara i paritet med 
flera av klanledarens soldaters liv.  
 
Scenario 2: Svenskt stridsfordon utslaget av pansarvärnsrobot 
Vid passage över en kanalbro i syd-nordlig riktning med 3 stycken stridsfordon 90 blir det första 
stridsfordonet utslaget av en pansarvärnsrobot (pvrb) mitt på bron. Svenska styrkan lägger rök 
och går i skyddsställning söder om kanalen och tar hand om skadade samtidigt som de begär 
eldunderstöd. Motståndarens pvrb-förband (två ”halvmilitära” personbilar med pvrb) är grupperat 
ca 1000 m öster om vägen, vid utkanten av en by. Efter eldöppnandet har fordonen förflyttats till 
eldställning någonstans inne i byn. Avståndet mellan de båda pvrb-fordonen är ca 200 meter och 
förberedelser vidtas för att inom en snar framtid återigen öppna eld mot svenskarna från 
växeleldställning. Avsikt/uppgift för svenska förband är att förhindra ytterligare svenska 
förluster, och andra markförband som kan understödja är ca 25-30 km bort. CAS kallas in och 
levererar verkanseld 15 minuter senare. Utfallet av anfallet blir att de båda pvrb-ställningarna 
görs obrukbara, dock missar en bomb med ca 50-100 meter, vilket medför att 2 civila omkommer 
på grund av splitter. 
 
Analys scenario 2 
 
Folkrätt 

- MR: Här är det handlande enligt självförsvar då den svenska truppen med stor 
sannolikhet förmodade att de skulle bli beskjutna igen, dock kan det diskuteras om 
inte styrkan skulle ha försökt att dra sig ur området istället för att försöka slå ut 
motståndarens pvrb. Två civila dödsoffer kan vara ett brott mot rätten till liv då 
frågan om våldet var absolut nödvändigt, och proportionen mot risken för lidande 
bland civilbefolkningen kan komma att ifrågasättas. 

- IHR: Distinktionsprincipen har delvis inte följts då det har anfallits in i en by. 
Proportionaliteten kan ha följts, om det gällde att skydda många soldater från att 
bli utsatta för ytterligare attacker. Försiktighetsprincipen har inte följts, av samma 
skäl som redovisas för distinktionsprincipen. 

 
Forskning 

- Utbildning: Om flygförare och FAC inte hade getts möjlighet att samöva under så 
realistiska möjligheter som möjligt kan det uppstå en situation där bomben inte 
träffar målet på ett optimalt sätt. Även brist på möjligheter till att öva fällning med 
skarp vapenlast kan ha påverkat resultatet. 

- Verkan: Analysen visar på att om andra vapen hade använts så kunde de civila 
dödsfallen ha kunnat undvikas. Men vid användande av vapen med liten 
sprängkraft, eller med enbart kinetisk verkan förutsätter det mer träffsäkerhet mot 
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målet som ska anfallas. Dessutom ökar träffsäkerheten med bomber som är styrda 
med både GPS och laser. 

- Ledning: Med utrustning som pekar ut mål och förmedlar detta på ett säkert och 
högteknologiskt sätt till piloten kan risken för fel i målval och nedslagsplats 
minimeras. 

 
Diskussion scenario 2: Då mänskliga rättigheter är de regler som gäller är det svårt att undvika 
rätten till liv. Våldet måste vara absolut nödvändigt, och inget annat sätt kan anses vara en 
framkomlig väg för att lösa den uppkomna situationen. Om inte staten har sett till så att 
förbanden har getts rätt utbildning, rätt typ av vapen och kommunikationsutrustning kan det ses 
som om inte tillräckligt med positiva åtgärder har gjorts för att skydda rätten till liv. När också de 
internationella humanitära reglerna är gällande blir det något annorlunda, då våldsanvändning 
oftast godkänns i lite högre grad i de fallen, vilket gör att våldsanvändningen hade kunnat ses 
som befogad. I detta scenario gäller samma sak angående piloten och självförsvar som skrevs i 
scenario 1, d.v.s. om det föreligger rätt till utökat självförsvar. 
 
 
Scenario 3: Svensk vägpostering beskjutet av raketgevär 
Ett svenskt förband har upprättat en vägpostering i utkanten av en by på landsbygden. Plötsligt 
blir de beskjutna av ett raketgevär. Inga skador åsamkas dock förbandet då raketen missar. Strax 
efteråt upptäcker de två män beväpnade med AK-47 som lämnar området varifrån raketen 
avfyrades och som skyndar in i ett muromgärdat hus i byn, som enligt underrättelser bebos av en 
upprorsman. Avsikt/uppgift för svenska förbandet är att upprätthålla säkerhetsläget inom tilldelad 
zon, samt andra markförband som kan understödja är ca 30 km bort. Förbandet begär understöd 
av CAS, vilket de erhåller ca 45 minuter senare. Utfallet av anfallet är att huset blir kraftigt 
skadat. Efteråt upptäcks det att nio civila - fem kvinnor, tre barn och en äldre man – har 
omkommit. 
  
Analys scenario 3  
 
Folkrätt 

- MR: Här har rätten till liv åsidosatts, det förelåg inte överhängande risk för 
truppens liv så att ett handlande enligt självförsvarsregeln hade varit gällande. 
Proportionaliteten följdes inte heller, det var inte våld som var absolut nödvändigt 
som användes. Tidsfaktorn spelar in här, för att kunna åberopa självförsvar måste 
handlingen ske i direkt anslutning till attacken de blir utsatta för, och inte som i 
detta fall ca 45 minuter senare. Civil infrastruktur har även skadats då huset 
uppvisar kraftig skada. 

- IHR: I detta fall har det brutits mot alla tre principer. Distinktionen följdes inte då 
det inte var fastställt att det inte var civila i området, eller civil egendom. 
Proportionaliteten åsidosattes då ingen hade blivit skadad av den svenska truppen 
men CAS användes mot männen som tros ha utfört raketattacken och det blev 
flera civila dödsfall. Försiktighetsprincipen nyttjades inte alls. 

 
Forskning 
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- Utbildning: Här föreligger möjligtvis inget utbildningsbehov i att utföra CAS, 
däremot i folkrätt samt det moraliska/etiska perspektivet. 

- Verkan: Med annat val av vapen hade det ändå förelegat stor risk för att civila 
skulle drabbas då de befann sig i ett hus. Dock kunde möjligtvis antalet döda ha 
blivit färre om en bomb med mindre sprängverkan eller inert bomb hade använts. 

- Ledning: Då bomben träffade avsett mål får det inte anses föreligga brister i 
kommunikationen vid målutpekning eller målval. 

 
Diskussion scenario 3: Föreligger inte rätten till självförsvar är det stor risk att bryta mot rätten 
till liv om hus anfalls, hus som kan vara av civil egendom. Likaså ska det vara en extrem 
situation som ger skäl till att handla så i självförsvar. Tiden mellan att egna truppen blir utsatt för 
attack och när CAS används är vital. I detta fall räknas det snarare som att förbandet hämnas på 
raketattacken än att det var behövligt ur självförsvarsprincipen. Staten kan ha brutit mot både för 
mycket våld, det var inte absolut nödvändigt, och inte tillsett att tillräckligt positiva åtgärder hade 
vidtagits i detta scenario då utbildning i folkrätt skall ges till dem som ska verka i en 
internationell insats. Inte ens de internationella humanitära reglerna ger stöd för den typen av 
handling som utfördes i detta scenario.  
 

5.3 Sammanfattning 
Här görs en sammanfattning av vad analysen av scenarierna gav. Vid öppen terräng och där målet 
eller målen är klart urskiljbara och risk för civila förluster inte förekommer föreligger inga 
problem med att använda CAS ur ett folkrättsligt perspektiv förutsatt att 
proportionalitetsprincipen följs, och med verkansmedel som ursprungligen är till för 
konventionell krigföring på ett avgränsat slagfält. Men bilden blir genast mer komplex så fort 
osäkerheter om civila eller civil infrastruktur finns med vid insats utförd av CAS. Förutom att 
våldet måste vara absolut nödvändigt, framförallt i en självförsvarssituation och inga andra medel 
eller tillvägagångssätt får finnas tillgängliga för att klara sig ur situationen, skall vapen med 
graderad verkan och hög precision nyttjas för att minska risken för civilt lidande. Övning i urban 
miljö, samt med skarp ammunition kan vara en framgångsfaktor vid utförande av CAS i 
framförallt bebyggt område. Att använda CAS där möjligheten att dra sig ur finns är inte en 
framkomlig väg sett utifrån parametern absolut nödvändigt våld om självförsvar skall åberopas. 
ROE kan dock medge en våldsanvändning överstigande självförsvar samt ett mer offensivt 
agerande. Likaså kan våldet godtas i en större omfattning om det är en konflikt där de 
internationella humanitära reglerna är gällande. Dock är vedergällning aldrig accepterat sett 
utifrån folkrätten. Om det är vedergällning eller inte beror på tidsfaktorn, hur nära i tid 
motanfallet sker. Moraliska och etiska aspekter är en viktig del vid användande av flyg mot 
markmål. Att anfalla byggnader där det inte är helt klarlagt vad som finns inne i dem är ett 
exempel på hur CAS inte skall användas, i alla fall inte om folkrätten och dess rätt till liv ska 
följas. 

5.4 Diskussion 
I detta stycke ska diskuteras vad Sverige kan göra för att i framtiden minimera risken med 
oavsiktlig skada på civila eller civil infrastruktur, och mer precist vad flygvapnet kan vidta för 
åtgärder kopplat till utförande av CAS i internationella fredsfrämjande insatser så att det inte 
bryter mot folkrätten. Det ger underlag för att svara på delfråga tre i nästkommande kapitel under 
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slutsatser. Diskussionen utgår ifrån analysen av utfallen i scenarierna, som visar på det komplexa 
av att använda CAS i internationella fredsfrämjande insatser. När ska det ses som självförsvar 
eller inte, hur ska situationen se ut för att ROE ska medge användande av våld är bara två av 
många aspekter. Några andra aspekter är vilken typ av vapen som skall användas och hur det 
säkerställs att rätt mål träffas. Staten har ett övergripande ansvar för att vidta positiva åtgärder så 
att folkrätten följs, vilket medför att det kan tolkas som att staten ska se till så att resurser finns 
för att utföra CAS i enlighet med folkrätten. Men förslagen om resurser måste komma från de 
sakkunniga, i detta fall Försvarsmakten, och mer precist från flygvapnet. Det för med sig, sett till 
det som har framkommit i analysen av scenarierna, att flygvapnet ska planera för övningar i rätt 
miljö liknande dem som finns uppbyggd på några platser i främst USA, men även i Europa. Där 
ska det övas med de markförband som ska samverka med flygvapnet och få stöd i form av CAS. I 
det sammanhang som är för handen just nu i Sverige skulle det innebära markförbanden ur NBG, 
och att dessa delar samt flygvapnets förband som tillhandahåller CAS ska träna på samma plats. 
Utfallet i både scenario 2 och 3 hade kunnat bli annorlunda om markförbandet och piloten hade 
varit samtränade i en så skarp miljö som möjligt. En annan del i utbildningen av CAS är 
möjligheten för piloter att öva med skarp ammunition. Ett krav borde vara att varje enskild pilot 
avfyrade minst en skarp bomb av den typ som eventuellt skall nyttjas i en internationella 
fredsfrämjande insats, och detta kopplat till en övningsmiljö beskriven ovan. Å andra sidan är 
övningar kostsamma, speciellt om de sker långt hemifrån och med stor förbandsmassa, vilket 
skulle kunna tala för att en övning som sker i Sverige, och i en miljö som påminner om 
operationsområdet i viss grad kan ses som tillräckligt bra av Försvarsmakten, då kostnader för en 
övning utomlands tar medel från någon annan verksamhet. Likaså finns det tillräckliga fördelar 
med att övningen sker med endast FAC och flygplan deltagande i övningen, utan att hela 
markförbandet deltar då det är samspelet mellan dessa som är det primära. Vapen är också en 
budgetslukande faktor, och om alla piloter som ska iväg på en internationell fredsfrämjande 
insats till exempel skulle avfyra varsin skarp AGM-12 är det en inte oaktad ekonomisk summa. 
Det finns simulatorer som det går att öva CAS i, och det går att fälla övningsbomber som kan ge 
en realism som kan vara tillräcklig. Men det som hände i scenario 2, att bomben missade sitt mål 
kan vara skillnaden mellan att öva med övningsbomber eller skarpa bomber.  
 
Vapen med graderad verkan är ett sätt att minska risken för oavsiktlig skada på civilbefolkningen, 
och utveckling, framtagning och införskaffning av sådan ammunition borde vara av hög prioritet 
för Sverige sett ur ett folkrättsligt perspektiv. Verkansmedel som tillåter viss felprocent i 
träffbilden, eller som kan insättas i urban miljö med liten risk för civila förluster skulle skapa 
större handlingsfrihet vid insättande av CAS. I alla tre scenarierna hade utfallet kunnat bli 
annorlunda om vapen med graderad verkan och mindre splitterverkan hade insatts, förlusterna 
hos civila, i civil infrastruktur men även hos klanledarens soldater hade kunnat bli färre. 
Dessutom, med vapen som har graderad verkan och högt utvecklad precision i främst 
siktesenheter hade utfallet i scenario 2 även kunnat bli annorlunda. Å andra sidan så kan det vara 
så att vapnen som flygvapnet har är tillräckligt graderade och med fullgott sikte för att vid en akut 
krissituation lösa uppgiften att ge det stöd till markförbanden som är efterfrågad ur deras 
perspektiv så de, utan förlust av egna soldater, kan klara sig ur den uppkomna situationen. En 
sådan situation kan skapa frågetecken om folkrättens följande, men med hänvisning till styrkans 
egenskydd (force protection) kan den godtas. Dessutom ställer graderad verkan stora krav på just 
precision, om ett sådant vapen insätts och missar sitt mål kan vapeneffekten utebli, en effekt som 
möjligen hade uppnåtts med ett vapen utan gradering. Följden av en sådan miss hade kunnat bli 
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ödesdiger för markförbandet som hade behövt stödet, kanske allvarligare än den eventuella 
oavsiktliga skada man i första läget försökte undvika. Är Sverige beredda att ta en ökad risk att 
hotet inte slås ut om graderad verkan används, och vad är acceptansen för att missa med en inert 
bomb och därmed gå miste om självförsvaret och förlora egna soldater?  
 
Flygvapnet bör se till att ha den senaste tekniken avseende kommunikation mellan FAC och 
flygplan, teknik som används av andra länder vid utförande av CAS. Genom att implementera 
denna utrustning, både tal- och visuell kommunikation, skapas en miljö som minskar felkällan 
avseende förståelse för, och utpekande av rätt målval samt träff i rätt mål. Dessutom kan detta 
även skapa en större trygghet hos de personer som är i behov av understöd i form av CAS, då de 
vet att risken att de träffas av vapen från eget flygplan också minskar. Scenario 2 visar på det 
viktiga i att ha en fullgod kommunikation mellan FAC och flygplan. Men även här finns en 
ekonomisk faktor, teknikutvecklingen går fort och systemen är kostsamma. Vid avvägningar 
mellan olika system kan det vara så att det som finns tillgängligt idag inom Försvarsmakten anses 
tillfylles för att värna egna markförband som har behov av CAS, även sett ur ett folkrättsligt 
perspektiv. Tekniken är en viktig del, men bakom tekniken finns alltid en människa som ska göra 
det sista beslutet. 
 
Slutligen till de moraliska och etiska aspekterna. Att genomföra de faktorer, såsom träning i rätt 
miljö, med rätt vapen som tillika har en graderad verkan samt högteknologiska 
kommunikationsmedel är kostsamt, det som inte medför större kostnader är den moraliska/etiska 
utbildningen. Den ska fokusera på att utbilda soldater medverkande i internationella 
fredsfrämjande operationer i folkrätt och vad de verkliga följderna av deras agerande kan bli. 
Utbildningen bör fokusera på effekterna av utförd bombning, och då speciellt civila förluster 
samt skador på civil infrastruktur för att påvisa konsekvenserna av flyganfall. Detta i syfte att 
skapa en förståelse för vad folkrätten är till för och att vidmakthålla den humanitära tanken. I 
scenario 3 skulle ett sådant tankesätt möjligen ha hindrat bombningen av huset, och fått både 
markförbandet likväl som piloten att fundera på giltigheten och legitimiteten att utföra CAS 
under de premisserna. Å andra sidan är det svårt att förutse ett handlande vid en starkt pressad, 
hotfull samt tidskritisk situation, folkrätten är kanske inte det första en soldat tänker på när denne 
är satt under stor psykisk stress, och med fara för eget eller kamrats liv. 
 
De moraliska aspekterna är inte bara intressanta ur ett soldatperspektiv, utan även sett ur staters 
agerande. Behovet av förståelse för moraliska faktorer kan ifrågasättas utifrån hur vissa länder 
agerar, USA, och även talibaner samt Al-Qaida, bryter enligt Human Rights Watch mot 
folkrätten i Afghanistan, och det kan synas som att mäktiga länder formar egna tolkningar av 
folkrätten så de ska passa deras syften.149 Styrkan i folkrätten är beroende av aktörens välvilja till 
den, förutsatt att aktören har politisk kraft på det internationella planet. Sverige säger sig värna 
om folkrätten, men hur politikerna agerar vid en eventuell diskussion om brott mot folkrätten av 
svenskt förband kvarstår att veta, samt hur stark folkrätten verkligen är vid en konfliktsituation. 
Till sist är det staten som bestämmer vilken nivå och till vilken grad som CAS skall kunna 
genomföras för att minimera risken att bryta mot folkrätten. 
 

                                                 
149 Human Rights Watch, Troops in Contact, sid 29-35 
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Kraven på utbildning, verkan och ledning dimensioneras inte längre främst på behovet av ökad 
effekt, snarare är det omgivningens krav på att folkrätten följs vid militära insatser som är 
normgivande. En rad olika åtgärder kan vidtas för att minska risken för oavsiktlig skada på 
civilbefolkningen och civil infrastruktur, åtgärder som medger effektivt utförande med minimala 
negativa konsekvenser. En bristfällig utbildning, verkan samt ledning kan kompenseras genom att 
CAS genomförs i områden eller miljöer där konsekvensen av detta är minimal. Naturligtvis måste 
CAS kunna genomföras där det behövs, men det måste finnas en balans mellan vad man ska göra 
och vad man kan göra. Ur ett folkrättsligt perspektiv är det viktigt att målsättningar, krav och 
ambitioner inte blir större än vad utbildning, verkan och ledning tillåter. 
 
Sammanfattningsvis, slutsatserna ur ovan förd diskussion visar på, för att följa de gällande 
folkrättsliga aspekterna, behovet av graderad verkan vara stort, tillsammans med mycket hög 
precision i siktesenheter för de vapen som används. Sedan följer möjligheten till att öva med 
skarp ammunition samt utbildning i moraliska och etiska faktorer. Därefter träning i, relaterat till 
insatsen, rätt miljö och med andra ingående förband och sist, men inte minst högteknologiska 
kommunikationsmedel mellan FAC och pilot.  

6 Avslutning 
I detta kapitel görs en sammanfattning av uppsatsen samt att delfråga tre besvaras i författarens 
slutsatser av arbetet vilket ger uppfyllande av uppsatsens syfte. Dessutom redovisas författarens 
egna reflektioner samt förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Sammanfattning 
I Afghanistan dör en stor mängd civila varje år på grund av konflikten som utspelas där, och av 
dessa dödsfall är ett betydande antal på grund av flyganfall som utförs inom ramen för CAS. En 
stor del av dessa förluster av civila genom CAS kan tillskrivas koalitionen ledd av USA som 
genomför operationen OEF då de på ett mer aktivt sätt försöker bekämpa talibaner och Al-Qaida, 
men det förekommer också att ISAF åsamkar våld så civila dör. Uppsatsen har visat att de 
mänskliga rättigheterna klarlägger att alla människor har rätt till liv om inte livet tas på grund av 
en dödsdom som har utfärdats lagligt av en domstol, en handling som har skett i självförsvar, ett 
verkställande av en laglig arrestering eller förhindrande att fly från densamma samt lagligt hindra 
upplopp eller uppror. I alla fallen gäller dessutom att det dödliga våldet skall vara absolut 
nödvändigt samt proportionerligt. De folkrättsliga lagar som gäller för svensk trupp i 
internationella fredsfrämjande insatser är just de mänskliga rättigheterna, och vid fall där Sverige 
skulle vara en part i den väpnade konflikten också de internationella humanitära lagarna, och då 
främst principerna distinktion, proportionalitet och försiktighet. Det är inte i dagsläget aktuellt för 
svensk trupp att delta i de södra, mer oroliga delarna av Afghanistan. Detta innebär för svenska 
förband, då folkrätten är en av grundpelarna för Sveriges utrikespolitik, och det är av stor vikt att 
den följs och ingår i alla de faser som en insats består av, att våldsanvändningen blir reglerad av 
svenska staten. Staten är ansvarig inför de människor som befinner sig i det konfliktområde som 
de svenska förbanden verkar inom, även om ISAF har det övergripande ansvaret. 
 
Denna uppsats har likaså granskat de tre områdena utbildning, verkan och ledning för att se hur 
forskningsläget är inom dem kopplat till CAS och åtgärder som är möjliga att vidta för att minska 
risken för oavsiktlig skada på civilpersoner eller civil infrastruktur. Det som framkom var att det 
är av vikt att de soldater som skall delta i CAS ges möjlighet att öva i en så realistisk miljö som 
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möjligt, och då inte bara enskilt, utan även samövning mellan markförband och flygande förband. 
De moraliska och etiska faktorerna är en viktig del vid insättande av flygstridskrafter, inbegripet 
även CAS. Detta för att få en förståelse för det humanitära lidande som kan skapas på marken, 
men som aldrig upplevs från luften. En annan viktig förutsättning för att genomföra CAS anses 
vara användandet av skarp ammunition under utbildningen. Att fingera fällning av bomber, eller 
använda blind ammunition bedöms inte bidra fullt ut till att uppnå de bästa förutsättningarna. 
Därutöver sades det att användandet av flygplansammunition med mindre sprängverkan, eller 
ingen sprängverkan alls, minskar risken för onödiga dödsfall. Ammunition som är intelligent med 
hög precision, d.v.s. med styrning av laser och GPS är ett annat sätt att förbättra ett utfall av ett 
CAS-anfall till det positiva sett utifrån risken att döda civila. Möjligheterna till en så säker 
kommunikation som möjligt mellan FAC och flygplan är också något som diskuteras inom 
forskningen kring CAS, och uppsatsen kom fram till att kommunikationsutrustning som 
möjliggör att FAC ser var piloten siktar, och säker kommunikation i urban miljö är ett bra 
hjälpmedel för att få en så god målutpekning som möjligt.  
 
Scenarierna som användes som analysverktyg pekar på svårigheterna att använda CAS ur ett 
folkrättsligt perspektiv. Vid självförsvar, eller utökat självförsvar skall insatsen med CAS ske i 
nära anslutning till händelsen tidsmässigt. Blir tiden utdragen kan det istället ses som en typ av 
vedergällning, vilket inte faller under självförsvarsparametern. Målutpekning är också en viktig 
faktor för att träffa rätt mål, men bara för att rätt mål träffas innebär det inte att 
våldsanvändningen kan anses rättfärdigad i alla lägen, då storleken på våldet kan bli föremål för 
diskussion. Graden av våld skall vara absolut nödvändigt, vilket möjligtvis inte är enkelt att veta 
när trupp befinner sig mitt inne i en eventuell stridskontakt, och beslut måste fattas med korta 
tidsförhållanden. Miljön har betydelse, då det är lättare att urskilja mål i öppen jämfört med urban 
terräng. Problemet med de insatser som genomförs internationellt idag är att de ofta utspelas i en 
miljö som till viss del är urban och med civila närvarande. Detta ställer höga krav på alla de tre 
delarna utbildning, verkan och ledning som har undersökts i uppsatsen för att genomföra CAS. 
Dessa krav är även giltiga om Sverige skulle vara part i den väpnade konflikten och de 
internationella humanitära reglerna är gällande, men med skillnaden att en högre grad av 
våldsanvändning kan tillåtas. Den internationella humanitära rätten ger alltså något vidgade 
handlingsmöjligheter för våldsanvändning. Men rätten till liv kvarstår, dock ses den mer ur ett 
proportionerligt perspektiv. Samtidigt kan det vara farligt att titta för mycket på de internationella 
humanitära reglerna, då Sverige inte är part i en väpnad konflikt. Tankesättet hos svenska förband 
måste främst bygga på de mänskliga rättigheterna.  
 

6.2 Slutsatser 
Här redovisas de slutsatser författaren har kommit fram till samt besvarar delfråga tre, vilket är 
vilka åtgärder bör det svenska Flygvapnet vidta för att minimera risken att bryta mot folkrätten 
vid genomförande av CAS under internationella fredsfrämjande insatser, vilket gör att syftet med 
uppsatsen uppfylls. De åtgärder som det svenska flygvapnet bör vidta för att minimera risken att 
bryta mot folkrätten vid genomförande av CAS under internationella fredsfrämjande insatser är 
främst behovet av graderad verkan vilket minskar risken för splitter, tillsammans med mycket 
hög precision i siktesenheter för de graderade vapen som ska användas så att de får den effekt 
som är efterfrågad. Därefter följer möjligheten till att öva med skarp ammunition för ökad 
realism, följt av utbildning i moraliska och etiska faktorer så de humanitära värdena förstås och 
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inte negligeras. Därpå följer träning i, relaterat till insatsen, rätt miljö och med andra ingående 
förband. Avslutningsvis bör Försvarsmakten införskaffa högteknologiska kommunikationsmedel 
mellan FAC och pilot så att risken för att felaktiga mål träffas blir minimal.  
 
Sammanfattningsvis kan det som har påvisats i denna uppsats kort och koncist formuleras genom 
att uttrycka följande mening: Folkrätten är av avgörande betydelse för vad som får träffas - 
utbildning, verkan och ledning avgör vad som träffas. 
 

6.3 Författarens egna reflektioner 
En reflektion över denna uppsats är att den innehåller många tolkningar, något som har nämnts 
även tidigare. Dessa tolkningar har ibland fått författaren att fundera på hur giltig uppsatsen är då 
de alltid kan ifrågasättas. men det har också visats att när det handlar om folkrätt, mandat och 
ROE så är mycket just tolkningar, även utanför ramen för detta arbete. Men med det vill även 
författaren säga att arbetet med denna uppsats inte har varit en rak väg, då just dessa tolkningar 
har fått styra och gjort vägen framåt i uppsatsen något slingrig. En annan reflektion, som även 
den redan har nämnts men kan utvecklas är vad folkrätten har för tyngd när det kommer till 
misstänkta överträdelser av densamma vid väpnade konflikter. Human Rights Watch har vid flera 
tillfällen rapporterat om händelser som mycket väl skulle kunna kategoriseras som brott mot 
folkrätten, bland annat den rapport som har använts i detta arbete. De har även varit kritiska mot 
Israels krigföring 2006 mot Libanon, och de undersöker just nu vad som hände i Gaza tidigare 
detta år. Konflikten i Tjetjenien har påståtts innehålla brott mot folkrätten begångna av Ryssland. 
Det finns även andra organisationer och enskilda länder som anser att händelserna beskrivna ovan 
kan vara ett brott mot folkrätten. Men överträdelserna fortsätter ändå och det verkar inte leda till 
några större förändringar oavsett hur mycket det påpekas om brott mot folkrätten. Tolkningar av 
folkrätten kan skilja sig från stat till stat, och rättfärdigandet av att begå övertramp mot folkrätten, 
alternativt hävda att det inte är något övertramp kan bero på hur mycket makt aktören har. Både 
USA och Israel, som nämnts ovan, är stater med stor makt inom den internationella politiska 
sfären, likaså Ryssland. Nu har inte denna uppsats behandlat eventuella övertramp mot folkrätten 
begångna av vare sig Israel eller Ryssland då den har varit avgränsad till konflikten i 
Afghanistan, men kritiken verkar inte påverka dessa stater nämnvärt i deras sätt att förhålla sig 
gentemot de mänskliga rättigheterna, vilket skapar en fundering hos författaren av nyttan med 
folkrätt i ett större perspektiv om det är så att det går att bryta mot den vid upprepade tillfällen. 
Är det bara små stater som följer den, och vilken nytta spelar den i så fall? 
 
Konflikten i Afghanistan är delvis en del i kriget mot terrorismen, och USA åberopar självförsvar 
efter 9/11 och för att liknande attacker inte ska upprepas.150 Men nästan lika många civila som 
dog under attentatet mot Twin Towers dör årligen i Afghanistan.151 Hade antalet civila dödsoffer 
i Afghanistan varit nära noll om västvärlden (NATO/ISAF/USA) inte hade varit i regionen för att 
skapa säkerhet och bekämpa terrorister? Hur många civila dödsoffer är kampen mot terrorismen 
värd, en kamp som skall förhindra att civila, och förvisso även militära, förluster inte uppkommer 
i västvärlden? 

                                                 
150 Katinka Svanberg, ”Folkrätten efter den 11 september 2001”, i Gunnar Jervas m.fl. Terrorismens tid, (Stockholm: 
SNS förlag, 2003) sid 143 
151 UNAMA,  A F G H A N I S T A N - Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict, 2008, sid ii-iii 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
En sak som författaren har upptäckt är att i de svenska C-uppsatser från Försvarshögskolan som 
har studerats under detta arbete tas inte de folkrättsliga aspekterna upp i stort sett alls, och om det 
nämns så är det i korta, generella ordalag. Däremot är risken till vådabekämpning en aspekt som 
tas upp i flera uppsatser.  Även de två studier som har undersökts i samband med denna uppsats 
som behandlar graderad verkan och markmålsbekämpning omnämns folkrätt kortfattat. Som 
tidigare nämnts så gjordes en uppsats på Försvarshögskolan 2006 som handlade om JAS 39 
förmåga till CAS, men den tog inte sin utgångspunkt i folkrätten.  Vad gör flygvapnet idag för att 
följa folkrätten, hur stor del av utbildning och materielinskaffning har folkrätten som värdegrund? 
Ses det till folkrätten eller är det bara, så som doktrinen för luftoperationer säger, att det är risken 
för vådabekämpning av egna styrkor som skall undvikas och därmed styr utförandet? Det skulle 
vara relevant om forskning utfördes med syftet att undersöka det aktuella läget inom flygvapnets 
divisioner relaterat till deras förmåga till CAS utifrån ett folkrättsligt perspektiv då föreliggande 
uppsats inte har analyserat det. Hur tränas det, med vilka vapen, finns moraliska/etiska aspekter 
på den dagliga agendan, vilka kommunikationshjälpmedel prioriteras?  
 
Ett ytterligare förslag på forskning är hur det svenska lagrummet ser ut kopplat till CAS, vem 
som har ansvaret om civila, eller likväl egna förluster uppkommer. Är det piloten, FAC eller 
någon chef högre upp i ledningskedjan? En fråga som är nog så viktig i de nuvarande 
internationella fredsfrämjande insatserna där det inte är en väpnad konflikt utan det är de 
mänskliga rättigheterna som är styrande, inte minst för de som genomför uppgiften. En sådan 
uppsats blir av naturliga skäl mycket juridisk till sin natur vilket ger att om den skall genomföras 
bör författaren ha en viss kompetens mot utförandet av CAS, men även kompetens inom det 
juridiska området. Troligast är då att det blir en forskning som är sammankopplad mellan 
studerande i juridik och studerande inom krigsvetenskap, alltså inte en enskild uppsats. 
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