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Manövertänkande, en relevant metod i fredsbevarande insatser. 
Ambitionen med denna uppsats är att försöka identifiera huruvida 
manövertänkandet är tillämpbart i modern krishantering. Frågans aktualitet har 
ökat i takt med Sveriges ökade internationella ambition. Frågan aktualiseras 
ytterligare med det faktum att den svenska Militär Strategiska Doktrinen från 2002 
anger;  

”För att nå största möjliga effekt, givet våra resurser och värderingar, skall 
manövertänkandet utgöra grunden för försvarsmaktens agerande i alla militära 
operationer, men också tillämpas flexibelt av varje individ i varje situation” 

För att försöka utreda i vilken omfattning ovanstående inriktning är relevant har 
två stycken fallstudier genomförts. Ur dessa två fallstudier har jag försökt att 
identifiera de faktiska förutsättningarna för att agera enligt manöverteorin. Dessa 
förutsättningar har i huvudsak varit politiska, geografiska och rent militära. Jag 
har sedan genom att analysera genomförd verksamhet i respektive mission sökt 
manöverteoretiska inslag. Detta har kompletterats av intervjuer med officerare 
som deltagit i missionerna. I den avslutande diskussionen kan jag konstatera att 
manöverteorin är tillämpbar i modern krishantering och de största anledningarna 
till denna slutsats är att de mandat som reglerar och legitimerar FN insatsen 
medger detta. Tillsamman med relevanta insats regler och förbandens inneboende 
rörlighet kan chefer med hjälp av manöverteorin som grund agera och 
åstadkomma snabba resultat och därmed avgörande förändringar. Min uppfattning 
är att de svenska doktrinerna är tillämpbara även ur ett internationellt perspektiv. 
Nyckelord: Manöverteorin, Mandat, UNMONUC, UNMIL, Rules Of 
Engagement, QRF, Strike Force, DDRR-processen,  
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1.1 Abstract 
 
Manuever thinking in peace keeping missions, a relevant method? 
 
The purpose of this essay is to highlight the application of the manuever theory 
on modern UN peacekeeping missions. The issue is highly current as 
manueveral thinking is listed as the method to use in the Swedish Military 
Strategy doctrine of 2002.  

“To achieve the best possible effect, given our resources and 
beliefs, manuever thinking shall be the basis for the acting of the 
armed forces in all military operations, and also implemented 
flexibly by each individual in every situation.” 

 
The basis for this essay is the doctrinal ambition and the knowledge that the 
capability of the Armed Forces to contribute to international missions shall 
continue to increase. 
The essay is based on two case studies where I have strived to identify 
indicators of maneuver thinking. These indicators are extracted from the book 
“Handbook for manuever warfare” by Wiliam S. Lind and consists of mission 
tactics, focus of effort, as well as strengths and weaknesses. Together with 
tempo i.e. the ambition to act faster then an opponent, this has been the 
indicators for manuever thinking for the essay. 
 
Among other things, these missions have been selected because they have a 
peace enforcement mandate according to UN chapter 7 and also because they 
have a Swedish presence and are current.  
 
Each mission is initially analysed from the political perspective. My conclusion 
is that the mandate and the ROE did not significantly limit manuever thinking. 
Following this each case was analysed from a geographical perspective. The 
most important conclusion is that the relation between large spaces and limited 
forces almost always promotes manuever thinking. The possible application of 
the manuever theory has finally been supplemented with a number of 
interviewees with swedish officers who have served in the two missions. 
The main conclusions of the essay is that manuever thinking is relevant. From a 
Swedish doctrinary perspective my opinion is that the Swedish doctrines are 
relevant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN             2005-06-03                       19100:2044 
ChP 03-05                                                      Sida 4 (57) 
Mj Ulf Svensson   
 

  

1.2 Förord 
 
Försvarsmakten är föredömligt tydlig i vad som gäller i framtiden. 
Försvarsmakten skall vara bra på att bidra med personal och/eller förband i 
fredsbevarande insatser. I den globala freds- och säkerhetsambitionen ligger 
Försvarsmaktens framtid. Mitt uppsatsarbete tar utgångspunkt från 
förutsättningen att svenskt deltagande i internationella fredsbevarande 
uppgifter numera utgör ett självklart led i den nationella säkerheten.   
Ett lika aktuellt som viktigt exempel på detta är att Sverige inom EU åtagit sig 
ett sammanhållande ansvar för en av de snabbinsatsstyrkor som nu sätts upp av 
EU-länderna, den så kallade ”Nordic Battle Group”. Detta innebär att 
Försvarsmakten till den 1 januari 2008, tillsammans med Finland, Norge och 
Estland, ska producera en snabbinsatsstyrka på totalt 1500 soldater. 

 
Mot den ökade internationella ambitionen har jag ställt två nya svenska 
militärdoktriner. Militärstrategisk doktrin (MSD) från 2002 samt Doktrinen för 
Markoperationer (DMO) från 2004. I båda dessa doktriner klargörs att  
manöverteorin skall utgöra grunden för Försvarsmaktens agerande i alla typer 
av militära operationer, oavsett konfliktnivå. 
Jag vill med uppsatsen belysa om den internationella fredsinsatsförmågan är 
förenlig med ambitionen att tillämpa manöverteorin. Utifrån textanalys av 
dokument från pågående missioner och ett antal intervjuer med officerare som 
deltagit i internationella insatser, vill jag alltså söka samband mellan 
manöverteorin och dess faktiska tillämpning i två stycken pågående FN 
missioner där svensk militär personal deltagit. 
 
Då jag själv inte tjänstgjort i utlandsstyrkan har detta arbete inledningsvis varit 
både abstrakt och tämligen svårgripbart. Med stöd av handledare, kamrater och 
lärare har jag sakta med säkert avancerat mot uppsatsens slutdiskussion. Då 
och då har jag tänkt: Vad håller jag på med? Svaret var inte särskilt tydligt i 
början men nu har det klarnat. Jag har fått en ökad kunskap om fredsbevarande 
uppgifter i allmänhet, UNMONUC och UNMIL i synnerhet. Indirekt har min 
egen kompetens ökat i samma riktning som EU:s ambitioner. Nämligen att med 
beslutsamhet möta det nya århundradets utmaningar.  För EU handlar det 
mycket om förmågor, för mig handlar det om kunskap. 
 
Denna uppsats hade inte varit möjlig att skriva utan de goda stöd jag fått av de 
officerare som jag intervjuat. Jag vill härmed rikta mitt varma tack till dessa. 
Ett speciellt tack till general Jan-Gunnar Isberg som vid flertalet tillfällen tagit 
sig tid och försett mig med ovärderligt material. Stort tack även till mina båda 
handledare, Jan Kuylenstierna och Arne Baudin. Dessa båda herrars 
engagemang har vid ett flertal tillfällen känts som en förutsättning Tack även 
till min goda vän Dennis Gyllensporre som genom ett antal genomläsningar 
bidragit till uppsatsen kvalité. 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN             2005-06-03                       19100:2044 
ChP 03-05                                                      Sida 5 (57) 
Mj Ulf Svensson   
 

  

 

1.3 Inledning 
Utgångspunkten för denna uppsats är Försvarsmaktens förslag på inriktning av 
myndighetens verksamhet, vilken redovisats i Budgetunderlaget för 2006.  
”Försvarsmaktens förmåga att bidra till internationella insatser skall fortsatt 
öka under försvarsbeslutsperioden, såväl kvantitativt som kvalitativt. 
Sammantaget kommer denna inriktning att på ett avgörande sätt dimensionera 
Försvarsmaktens utformning, förmåga till väpnad strid på kort och medellång 
sikt samt förutsättningarna för fortsatt utveckling. Försvarsmakten skall kunna 
bidra till att förebygga och hantera kriser samt kunna medverka i 
fredsfrämjande insatser i Europa och globalt. Detta medför krav på att kunna 
verka över hela skalan av uppgifter från förtroendeskapande och 
konfliktförebyggande åtgärder, humanitära, fredsbevarande till 
fredsframtvingade operationer. De krav som följer av Sveriges medlemskap i 
EU utgör den viktigaste påverkansfaktorn för Försvarsmaktens 
internationalisering och internationella åtaganden. Detta innebär att 
Försvarsmakten kontinuerligt måste överväga möjligheterna att bidra inom 
områden där EU framställer behov.1  
 
Hur skall Försvarsmakten lösa detta?  
 
”För att nå största möjliga effekt, givet våra resurser och värderingar, skall 
manövertänkande utgöra grunden för Försvarsmaktens agerande i alla 
militära operationer, men också tillämpas flexibelt av varje individ i varje 
situation”. 2  
 
Är manöverteorin tillämpbar som metod i fredsbevarande operationer? Svaret 
på frågan är inte självklart och frågeställningen har tangerats av andra.  
 
Överste 1. Ulf Henriksson3 har bl.a.  skrivit: 
 ”Svaret på frågan är inte självklart! Manövertänkande är enligt min 
uppfattning en förutsättning för framgång i fredsbefrämjande uppdrag av 
samma skäl som det är nödvändigt i ett krig. Främst ledningsstrukturer, 
nationella särintressen och mediatryck begränsar dock viljan till 
manövertänkande”.4 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar, 
2005-02-28, HKV beteckning 23 383:63 848, s. 20.  
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002 (Värnamo: Fält & Hässler, 2002), förordet.  
3 Öv 1. Henriksson var bl.a chef för den första svenska FN-bataljonen i  BOSNIEN (BA 01) 
och senare fredssamordnare i Sarajevo 1999-2001. 
4 FÖRSVARSHÖGSKOLAN, Uppdragstaktik en ledningsfilosofi i förändring, Redaktörer 
Anders Cedergren och Peter Mattsson (Vällingby: Elanders Gotab AB, 2003), s. 284. 
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De amerikanska doktorerna, David S. Alberts och Richard E. Hayes, skriver i 
en artikel med rubriken ”Command arrangemants for peace operation”;  
“Concentration of Superior Force can only be a last-resort tactic for peace 
operators and is often seen as provocative. Given that the peace forces do not 
want to become parties to the conflict, they must avoid creating threats to the 
belligerent parties. Moreover, assembly of major forces draws the attention of 
the parties and may cause them to concentrate their own forces, thereby 
creating a more dangerous situation.” 5  
Det intressanta med detta citat är att de ifrågasätter strävan efter att kraftsamla. 
Indirekt ifrågasätter de båda därmed en av manöverteorins vikigaste 
beståndsdelar.  
 
 
Generalmajor (PA) Bengt Lönnbom har i en artikel i boken ”Uppdragstaktik, 
en ledningsfilosofi i förändring”6 analyserat uppdragstaktiken i NBF och menar 
att;  
”den allmänna trenden i samband med internationella insatser torde vara att 
utrymmet för uppdragstaktik minskar. Det ena skälet är ett det ofta torde finnas 
ett antal politiskt betingade handlingsregler, som inskränker utrymmet”. 7  
 
 
Den engelska generalmajoren (retd) Keith Spacie har i en artikel med rubriken 
”Mission command in Peace Support Operations: does it apply?” bl.a skrivit;  
 
”I believe that mission command, if properly understood and applied and 
properly trained fro, is appropriate to peace support operations. Yes there are 
problems and barriers to overcome, but these are not in my opinion 
insurmountable. But I believe that it is the only real way that command can be 
exercised effectively.”  8 
 
Även om inte Bengt Lönnbom och Keith Spacie behandlar manöverteorin 
specifikt så behandlar dom uppdragstaktiken som anses vara ytterligare en av 
manöverteorins  grundpelare.  
 
 
Dessa fyra exempel gav mig ytterligare belägg för att min frågeställning är lika 
relevant som intressant.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Dr David S. Roberts & Dr Richard Hayes, Command arrangements fore peace support 
operations, NDU Press Book,(1995), s.13. 
6 FÖRSVARSHÖGSKOLAN, Uppdragstaktik en ledningsfilosofi i förändring, Redaktörer 
Anders Cedergren och Peter Mattsson (Vällingby: Elanders Gotab AB, 2003) Kap 13. 
7 Ibid. s. 316-317. 
8 Keith Spacie, in P.Essens, A. Vogelaar, E. Tanercan, & D. Winslow (Eds.). The human 
command in peace support oprations. (Amsterdam Holland: Mets & Schilt, 2002), s. 211.  
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1.4 Frågeställning och syfte 
 
Huvudfråga: 
 
Är manövertänkandet tillämpbart i moderna fredsbevarande insatser?  
 
För att få hjälp att belysa denna frågeställning kommer jag att studera två 
stycken pågående FN insatser. Dessa två insatser är UNMONUC i 
Demokratiska republiken Kongo (DRK) samt UNMIL i Liberia. Besvarandet 
av följande del frågor skall hjälpa mig att besvara huvudfrågan.  
• Vilka var dom politiska, geografiska och militära förutsättningarna för 

agerande enligt manöverteorin i respektive mission? 
• Vilka indikationer på manövertänkande går att identifiera? 
• Hur beskrivs och hur uppfattade deltagande personal genomförda 

operationer? 
 
Syfte: 
Jag vill med uppsatsen belysa om den internationella fredsinsatsförmågan är 
förenlig med ambitionen att tillämpa manöverteorin. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 finns innehållsförteckningen, inledning och frågeställning. I det 
andra kapitlet redovisas centrala begrepp, avgränsningar och antaganden. I 
kapitel 3 redovisas metod, material samt en sammanställning av de officerare 
som intervjuats. I kapitel 4 anges teorianknytningen. Ur en analys av 
manöverteorin redovisas ett antal indikatorer vilka skall prövas mot material 
och intervjuer från två stycken FN-missioner. Även förutsättningar som bör 
råda för att manöverteorin skall vara ett reellt alternativ identifieras och 
redovisas. I det femte kapitlet, tillika fallstudie 1 och uppdraget i Kongo, 
redovisas de politiska, geografiska och militära förutsättningarna för 
manöverteorin inom UNMONUC. Därefter redovisas manöverteorins 
kopplingar mellan bildandet av en brigadstridsgrupp samt tre stycken 
genomförda operationer. Kapitlet avslutas med redovisning av ett antal 
intervjusvar samt en diskussion. Kapitel 6 innefattar motsvarande som kapitel 5 
och är fallstudie 2 om UNMIL:s uppdrag i Liberia. Kapitel 7 inleds med att 
frågeställningen besvaras och därefter genomförs slutdiskussionen. Kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatt forskning. Kapitel 8 innehåller en 
sammanfattning av uppsatsen. Kapitel 9 innehåller käll- och 
litteraturförteckning. 
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2. CENTRALA BEGREPP OCH AVGRÄNSNINGAR 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Mandat 
Svenska deltagande i militära fredsbevarande insatser kommer inom 
överskådlig tid ske under förutsättning att det görs med en legitimitet i form av 
ett klart internationellt mandat. Ett mandat kan utgå från FN:s säkerhetsråd 
under förutsättning att det inte blockeras med exempelvis vetorätten. Mandat 
kan också ges genom FN:s generalförsamling eller genom OSSE9. Det kan 
också ges mandat genom att parterna i konflikten ber om detta. Det som är värt 
att påpeka är att det finns andra möjligheter än enbart att gå via FN:s 
säkerhetsråd. Mandatet utgör insatsens legitimitet ur ett av världssamfundet 
fastställt folkrättsligt perspektiv.10 

I internationella kris –och konflikthanteringssammanhang nämns ofta de FN 
kapitel som ligger till grund för insats med militära maktmedel. Detta regleras 
vanligtvis i FN stadgans kapitel 6 och 7. 

Kortfattat innebär mandat enligt FN stadgans kapitel VI (6) att parterna i en 
konflikt ska försöka lösa den med fredliga medel och att en eventuell militär 
krishanteringsinsats ges i uppdrag av övervaka att fredsavtalet efterlevs. 

Kortfattat innebär mandat enligt FN stadgans kapitel VII (7) att de militära 
förbandet har en fredsskapande uppgift, vilken kan kräva våldsanvändning (use 
of force). 

2.1.2 Rules of engagement (ROE) 
ROE anger begränsningar i befogenheten att använda våld och tvång liksom 
vissa övriga begränsningar i uppträdandet vid lösande av uppgifter.  
ROE skall framgå som en del av operationsplanen. Förekomsten av insats 
regler inverkar inte på rätten till självförsvar (nödvärn). Under internationella 
insatser meddelas insatsregler (ROE) normalt av den stat eller den organisation 
som leder insatsen. Reglerna utformas mot bakgrund av det mandat och den 
uppgift som gäller för den internationella insatsen. Här skall särskilt beaktas 
tillämpliga folkrättsliga regler samt politiska och andra hänsynstaganden, 
liksom behovet av ett militärt handlingsutrymme. Under internationella insatser 
syftar insatsreglerna inte bara till att leda i insatsen ingående förband, utan 
även att möjliggöra att alla stater som deltar i insatsen har likartade regler för 
våld och tvångsanvändning. ROE-manualer har utformats av Nato, EU och FN 
och utgör därför basen för insats regler för en specifik insats. Internationella 
insatsregler skall tillämpas av svenska förband som regeringen beslutat att 
ställa till förfogande för en viss insats. Nationella begränsningar för hur vi kan 
agera under en insats kan meddelas i den händelse den politiska eller militära 
ledningsnivån finner det lämpligt. Statsmakterna och den högsta militära 
ledningen strävar dock efter att i möjligaste mån undvika sådana begränsningar 
11.  

                                                 
9 OSSE: Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa. 
10 Regeringsproposition 2001/02:10 s. 83-84. 
11 FÖRSVARSMAKTEN, Doktrin för Markoperationer, 2004. 
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2.1.3 UNMONUC 
United Nations Observermission in the Democratic Republic of Congo. FN:s 
mission i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) vars mandat utgörs av 
säkerhetsrådets resolution 1291, 1484 och 1565. ) 

2.1.4 UNMIL 
United Nations Mission in Liberia. FN:s mission i Liberia vars mandat utgörs 
av  säkerhetsrådets resolution 1497 och 1509. 

2.1.5 LA 01 / LA 02 
LA 01 respektive LA 02 är den svenska benämningen på den svenska 
kontingenten i UNMIL (ett förstärkt mekaniserat skyttekompani) där LA 01 i 
huvudsak verkade det första halvåret 2004 och LA 02 det andra halvåret samt 
nästan ett kvartal in på 2005.  

2.1.6 Quick Reaction Force / QRF 
Benämning på en snabbinsatstyrka som med hög beredskap och rörlighet och 
som med kort varsel skall kunna engageras i hela operationsområdet. Att 
utgöra QRF var den  Irlänsk-svenska bataljonens huvuduppgift i UNMIL. 
Hädanefter kallas den irlänsk-svenska bataljonen  för QRF.  

2.1.7 Operation 
Operationer är militära insatser utförda av förband ur grund-, eller insatsorga-
nisationen på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.12 

2.1.8 DDRR 
Disarmament, demobilization, reintergration och repatriation eller 
resettlement. Denna målsättningsterm innebär; avväpning och demobilisering 
av de stridande parterna samt plan för hur före detta soldater skall återanpassas 
i samhället och slutligen kunna återvända hem.   

2.2 Avgränsningar 

Då jag valt att studera FN pågående insatser i Kongo respektive Liberia har jag 
följaktligen avgränsat alla övriga. Motivet för detta är bl.a. att jag måste få ett 
gripbart material samt att då jag avser att pröva manöverteoretiska ambitioner 
från doktriner som bara är tre år eller yngre så har jag funnit dessa två 
missioner som bra studieobjekt.  
 
I den delen av fallstudien som berör UNMIL så har jag avgränsat LA 01 och 
koncentrerat mig på LA 02. Motivet för detta är bl.a. att de båda kompaniernas 
operationer och uppgifter är snarlika samt att jag har fått avsevärt mer material 
från LA 02. Exempelvis så har jag haft tillgång till samtliga operations order 
för LA 02 (10 st).  
 
 
 

                                                 
12 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 103. 
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I Kongo missionen har jag avgränsat urvalet till bildandet av en 
brigadstridsgrupp samt ett antal representativa operationer. Dessa operationer 
utgör enligt en av de ledande och deltagande officerarna ett bra underlag för 
manövertänkandet inom UNMONUC. Flertalet av de övriga operationerna var 
enligt respondenten varianter av dessa operationer.  
 
Den EU-ledda ”Operation ARTEMIS” hade definitivt varit relevant i 
sammanhanget. Främst med anledning av svårigheter att få fram den öppna 
slutrapporten var jag tvungen att avgränsa denna operation.    
 

2.3 Målgrupp 
Denna uppsats läsare antas vara militär och civil personal med  
militärteoretiska kunskaper motsvarande genomgånget stabsprogram vid FHS. 
 

 

 

3. METOD OCH MATERIAL 

3.1 Material till uppsatsen 
De material jag i huvudsak har använt är: 

• Krigsvetenskaplig litteratur, främst om manövertänkandet.  

• Tidningsartiklar om de båda missionerna.  

• Från INTERNET har jag i huvudsak hämtat, FN resolutioner, rapporter och 
allmän missionsinformation från UNMONUC respektive UNMIL, 
officiella svenska handlingar, land- och kartunderlag samt 
säkerhetspolitiskt material. 

• Jag har även muntligt material som jag sammanställt efter intervjuer med 
officerare som tjänstgjort i respektive mission. Intervjuerna genomfördes 
efter att respektive officer svarat på ett antal frågor och har som främsta 
syfte att exemplifiera hur manöverteorin har, eller inte har haft, betydelse 
för genomförandet av operationer.  Frågeställningarna framgår av 
uppsatsens bilaga 1. 

• Försvarsmaktens slutrapporter efter genomförda FN missioner.  

• Försvarsmaktens regelbundna rapporter från UNMIL och UNMONUC. 
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3.2 Metod 
 
För att besvara frågan har två fallstudier genomförts. Material om fallen har 
dels hämtats från skriftliga källor (slutrapporter, internet, tidningsartiklar o.s.v.) 
och dels från intervjuer med officerare som deltagit i de aktuella missionerna.  
Ansatsen är i första hand deskriptiv då jag kommer att analysera och dra 
slutsatser från texter samt redovisade erfarenheter. Detta innebär att de båda 
fallstudierna kan utgöra framtida exempel på insatser som en EU battle group 
kan tänkas möta. Fallen undersöks ur två synvinklar. Den första är om 
uppdragets natur, politiska, geografiska och militära förutsättningar gav 
utrymme för och/eller ställde krav på manövertänkande. Det andra är om det 
faktiskt förekom manövrerande som kan härledas till manöverteorin.  Min 
ambition i diskussionen kan liknas vid en sorts utvärdering av doktrin och 
verklighet. 
 
De båda fallstudierna är utvalda främst för att det har ett märkbart men 
samtidigt väldigt olika svenskt deltagande. De är nutida och genomförs i Afrika 
som av bl.a. EU definierats som ett troligt insatsområde. I detta sammanhang är 
det nutida viktigt då  den svenska Militär strategiska doktrinen i skrivande 
stund ”bara” varit fastställd i tre år. UNMONUC i Kongo och UNMIL i Liberia 
sker också med mandat enligt kapitel 7. I ansatsen att belysa manövertänkandet 
i fredsbevarande insatser så anser jag att det är mera fruktbart att göra det i 
kapitel 7 missioner som har ett fredsframtvingande mandat.  
Stöd till FN insatsen i Kongo är även ett bra exempel på hur svensk säkerhets- 
och utrikespolitik skall omsättas i militära fredsbevarande insatser;  
”Insatsen ligger väl i linje med Sveriges omfattande engagemang i DR Kongo 
och svensk Afrikapolitik. Den bidrar också till att i handling omsätta det 
uttalade svenska engagemanget för hantering och förebyggande av afrikanska 
konflikter.”13 
 
Även FN insatsen i Liberia är prioriterad av den svenska regeringen;  
”FN-missionen i Liberia är en nydanande insats där man genom ett brett 
mandat kan ta ett helhetsgrepp över säkerhet, utveckling och återuppbyggnad 
av landet. Detta tillsammans med FN:s behov av robusta styrkebidrag till 
insatserna i Afrika, och den möjlighet som finns till en lösning på konflikten i 
Liberia är avgörande skäl till att Sverige beslutat att prioritera en militär 
insats i Liberia.”14 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Regeringspropositionen 2002/03:58. s. 11. 
14 http://www.regeringen.se/sb/d/5100/a/39714 2005-04-19. 
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3.3 Intervjuer 
Respondenterna är utvalda för att de har aktuell erfarenhet från de två 
missionerna.  I samband med intervjuerna har etiska överväganden beaktats. 15 
Samtycke har säkerställts genom att respondenterna har givits information om 
syftet med uppsatsen. Samtliga som intervjuats har lämnat samtycke till att 
ingå i uppsatsen.   
Följande officerare har intervjuats. 
 
Brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg  
Jan-Gunnar Isberg var från augusti 2003 till januari 2005 bl.a. brigadchef, 
ställföreträdande chef, och i längre perioder även aktiv chef för FN:s militära 
styrkor i UNMONUC. Tidigare har Jan-Gunnar Isberg  bl.a. tjänstgjort på 
Cypern, i Libanon, Makedonien, Bosnien samt Afghanistan. Jan-Gunnar Isberg 
tjänstgör sedan hemkomsten från UNMONUC på Operativa staben. Intervju 
med Jan-Gunnar Isberg har skett 2005-03-17, 04-19, 04-26 samt 05-09. 
 
Överstelöjtnant Nils Gustavsson  
Nils Gustavssons senaste utlandstjänstgöring var som FN observatör i 
UNMONUC. Nils Gustavssons tjänstgör nu på SWEDINT som chef 
kursavdelningen. Intervju har genomförts 2005-04-04. 
 
Överstelöjtnant Michael Andersson  
Michael Andersson som tidigare var chef för IA 0316 och har tjänstgjort 6 
månader (jan-augusti 2004) som chef för den svenska kontingenten LA01 i 
UNMIL. Michael Andersson tjänstgör för närvarande på ATK som chef G3. 
Intervju har genomförts 2005-04-05.  
 
Major Peter Torgén  
Peter Torgén har tjänstgjort som chef för den svenska kontingenten LA02 i 
UNMIL (aug 2004--mars 2005). Peter Torgén efterträdde Michael Andersson 
och har som kontingents chef haft motsvarande uppgifter. Peter Torgén 
tjänstgör fn på P 4. Intervju har genomförts 2005-03-06. 
 
Major Ola Kereby  
Ola Kereby var kompanichef på LA 02 i UNMIL. Ola Kereby tjänstgör fn på   
I 5 i ÖSTERSUND. Intervju har genomförts 2005-04-08. 
 
Major Tomas Vrenngård  
Tomas Vrenngård var planeringsofficer (S3) i bataljonstaben på LA 02 i 
UNMIL. Tomas Vrenngård tjänstgör fn på P 7 i REVINGEHED. Intervju har 
genomförts 2005-04-08 samt 04-11. 
  
 
 
                                                 
15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, Metodpraktikan 
(Stockholm: Norstedts Jurdik, 2004), s.285. 
16 IA 03- Försvarsmaktens beredskapsbataljon för internationella insatser som sattes upp 2003. 
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3.4 Källkritik 
Samtliga respondenter har goda kunskaper i den militärteoretiska bakgrunden 
till manöverteorin.  
 
Samtliga respondenters erfarenhet av respektive mission ligger nära i tiden 
varför mängden fel i det som sagts inte bör vara påtagligt i någon av de båda 
missionerna som jag valt att studera. 
 
Respondenterna nyttjas för det personliga perspektivet och för detta menar jag 
att det ntal respondenter jag använt är tillräckligt. Men visst, hade jag frågat 
flera hade naturligtvis vetenskapligheten ökat. I exempelvis studien av 
UNMONUC så har endast två respondenter nyttjats. Detta främst för att jag 
inte ansåg mig behöva fler då de slutrapporter jag fått väl räcker för att kunna 
besvara frågorna.  
 
Min tolkning av hur jag uppfattat respondenternas svar kan inte med säkerhet 
motsvara de som avsågs.  
 
Då jag själv inte tjänstgjort i utlandsstyrkan så anser jag mig ur ett ”jävighets 
perspektiv” vara neutral. Jag sitter inte inne med några svar. 
 
De (slut) rapporter som Försvarsmakten redovisat kan anses vara skrivna ur ett 
subjektivt perspektiv. Det går inte att utesluta att det omedvetet, eller medvetet 
har gjorts en ”skönmålning” av den genomförda verksamheten.  
 
Då dessa operationer är pågående och tiden för analys mm av den genomförda 
verksamheten till dags datum är relativt kort så kan det rent vetenskapliga 
inslaget i slutrapporter mm ifrågasättas. Slutrapporter mm kan snarare ses som 
en renskriven ”krigsdagbok” där analyser är dragna utefter hur situationen 
uppfattades just då. 
 
Kapitel 5 har särskilt granskats av briggen Jan-Gunnar Isberg och är enligt 
författaren därmed kvalitetssäkrat vad avser faktainnehåll.   
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4. TEORIANKNYTNING 
Eftersom det är manövertänkandets  tillämpning i internationella 
fredsbevarande insatser som är fokus i uppsatsen så utgör manöverteorin den 
naturliga teorianknytningen 

4.1 Allmänt om manöverteorin 
 
Manöverteori, manöverkrigföring och manövertänkande är begrepp som är 
kopplade till en och samma filosofi för hur strid kan genomföras. Begreppen 
saknar entydiga definitioner, inte bara i Sverige utan även i omvärlden. I 
ambitionen att finna den rätta definitionen har ett antal samtida teoretiker 
vunnit större gehör än andra. En av de mer profilerade och erkända teoretikerna 
i ämnet är den amerikanska professorn William S. Lind. Lind. Han har för allt i 
Sverige och Norge17, med sin handbok för den amerikanska marinkåren, 
”Maneuver Warfare Handbook”, blivit något av en auktoritet som det ofta 
hänvisas till då det diskuteras manöverkrigföring. I boken definierar Lind 
manöverkrigföringen såsom en kombination av skolning och val av metod som 
sedan förfinas genom de så kallade tre filtren. Filtren beskriver Lind som ”en 
mental referenspunkt, ett sätt att stötta och hjälpa tankeprocesserna”. Lind:s 
tre filter är  uppdragstaktik, kraftsamling samt styrkor och svagheter.18 Lind ger 
även reservens betydelse ges särskilt utrymme, kopplat till möjligheten att ta, 
bibehålla eller återta initiativet samt  för att kunna utnyttja tillfällen att 
förstärka uppkommen framgång mot motståndarens svagheter.  
En i sammanhanget viktig fördel med ”Maneuver Warfare Handbook”  anges 
av redaktörerna för den svenska översättningen. Professor Nils-Marius 
Rekkedal och överstelöjtnant Arne Baudin skriver i förordet på den svenska 
översättningen :  
 ”handboken har ett väl balanserat innehåll för officerare vid de lägre 
förbanden, men är även väl så bra för övriga nivåer vad avser förståelse för 
innebörd och genomförande av manöverkrigföring”.19  
 
Detta gör ”Maneuver Warfare Handbook” lämplig som referenslitteratur när 
jag vill identifiera lämpliga och relevanta indikatorer på manöverkrigföring vid 
lägre förband.  
Slutsatserna efter att ha studerat Lind:s ”Handbok manöverkrigföring” är att 
han anser att manöverkrigföring till stor del utgörs av förmågan att med 
uppdragstaktik som bas, se och utnyttja uppkomna styrkor och svagheter. 
Dessa styrkor och svagheter skall genom att agera med ett högt tempo kunna 
omvandlas till initiativ genom kraftsamling som bl.a. möjliggörs med avdelade 
reserver. Efter denna litteraturstudie är min uppfattning att en utveckling av  
Lind´s tre ”filter” ger bra indikatorer på manöverkrigföring.  
”De tre filtren – uppdragstaktik, kraftsamling och styrkor och svagheter – är så 
vitala för manöverkrigföringen att de utgör vår definition av vad 
manöverkrigföring är”20 
                                                 
17 Angivet av Övlt Arne Baudin, 2005-04-21. 
18 Lind,William S., Handbok Manöverkrigföring, redaktör Rekkedal, Nils Marius och Baudin, 
Arne, utgiven av Försvarshögskolan 2002, översatt till svenska av Anjo språkservice Nödine,  
s. 20. Hädanefter Lind,William S., Handbok Manöverkrigföring. 
19 Ibid, förordet. 
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För att det ska bli mer komplett vill jag lägga till tempo. Lind skriver bl.a. om 
OODA-loopen som lanserades av den amerikanska f.d flygvapen översten  
John Boyd. Teorin  baserades i  huvudsak på Boyds erfarenheter som 
stridsflygare under Koreakriget. Boyd menar att tempo är att skaffa ett övertag 
gentemot fienden, genom att under så många cykler som krävs ständigt vara 
snabbare än fienden tills han tappar förmågan att slåss som en effektiv 
organiserad styrka.21 Då detta lyckas kan ”liten slå stor”.  
Indikatorerna har jag utvecklat och givit ett antal karaktäristiska innehåll. Det 
är mot indikatorernas karaktäristik min ambition är att försöka hitta kopplingar, 
eller ickekopplingar mot vad som sägs och skrivits om  UNMONUC respektive 
QRF i UNMIL.   
 
 

Uppdragstaktik 
• Högre chef definierar uppdrag och tilldelar resurser 
• Uppdragstaktik är en viktig förutsättning för tempo och därmed 

uppmuntras initiativ inom ramen för högre chefs målsättning och ev 
begränsningar. 

• Denna decentralisering av ledning kräver ökad förståelse för vad 
överordnade ledningsnivåer avser åstadkomma.  

•  Uppdragstaktik kräver förtroende och syftar också till ökat engagemang.  
 

Kraftsamling 
• Kraftsamlingen är ett av de viktigaste verktygen för lokal överlägsenhet 

och syftar till att nå ett avgörande. 
• Kraftsamling kan ske till platser, med förband eller med annan angiven 

förmåga och skall ge en tydlig bild av vad som är viktigast. 
• Kraftsamling bli ännu mera tydligt om man ser till vad som blir kvar där 

man inte kraftsamlar, d.v.s. i vilken mån man är beredd at ta risker. 
• Att avdela reserver är en viktig del i kraftsamlingen och kan på många sätt 

utgöra handlingsfriheten, d.v.s. verktyget för att bibehålla, ta eller återta 
initiativet. Det är reserver som ofta möjliggör förstärkning av uppkommen 
framgång mot motståndarens svagheter.   

 
 

Styrkor och svagheter 
• En viktig del i manöverkrigföringen är medvetenheten om egna och 

motståndarens styrkor och svagheter.  
• Manöverteorin bygger på att man sätter i system att utnyttja och  förstärka 

sina egna styrkor och samtidigt påvisa en systematisk ambition att engagera 
dessa mot motståndarens svagheter.  

• Uppdragstaktiken och kraftsamlingen är två verktyg att tillsamman med 
handlingsfriheten (reserver) kunna utnyttja styrkor och svagheter. 

 
 
 

                                                                                                                                 
20 Lind,William S., Handbok Manöverkrigföring, s. 26. 
21 Ibid, s. 14. 
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Tempo 
• Agera med högt tempo och påtvinga därigenom motståndaren din vilja 
• Träng innanför motståndarens beslutscykel genom att gå igenom den egna 

snabbare. 
• Innan motståndaren har hunnit reagera agerar man igen, fast på ett nytt sätt. 
• Man försöker att manövrera bort motståndare 
 
Dessa indikatorer är på många sätt klassiska värdeord inom krigsvetenskapen. 
Flera militärteoretiker har tagit fasta på dessa begrepp och jag vill nämna 
några.  
Den kinesiske militärteoretikern Sun Zi (omkr 400 fkr) har skrivit boken 
”Krigskonst” som av många experter anses innehålla den mest djupgående 
analysen av krigskonsten som någonsin skrivits.22 En av Sun Zi:s bas strategier 
är att  fokuserar på manipulering av fienden, något som i sin tur gör det möjligt 
för en själv att uppnå en ”billig” seger. Detta uppnås bäst genom att sätta in 
maximal styrka vid en riktig tidpunkt.  Detta är kraftsamling. Sun Zi påpekar 
ocskå (det självklara?) att man skall undvika att angripa där fienden är stark (ex 
en befästning), och stäva efter att angripa där fienden är svag (ex bakifrån). 
Detta korresponderar väl mot indikatorn ”styrkor och svagheter”. 
 
Den brittiske generalen, militärteoretikern och militärhistorien J C Fuller 
(1878-1966) har i formulering av ”krigets nio principer” med ordet 
kraftsamling. Med detta avses att koncentrera stridskrafterna mot den 
avgörande platsen på den avgörande tidpunkten.  
 
Den engelske officeren och militärteoretikern Sir Basil H. Liddel-Hart menar 
att den optimala strategin är det tillvägagångssätt som med bästa stridsekonomi 
åstadkommer ett avgörande. Manövertänkandet utgår från att det är möjligt att 
genom mental och fysisk manöver undvika konfrontation i situationer där 
motståndaren är stark och istället systematiskt utnyttja dennes svagheter, 
åtminstone så länge som det bär mot målet. Den indirekta metoden är därför ett 
viktigt verktyg för att, med begränsningar i medel och metoder, kunna uppnå 
strategiska, operativa eller taktiska mål i fred, kris och krig. Detta svarar väl 
emot styrkor och svagheter som indikator. 
 
En svensk nutida definition av begreppen uppdragstaktik samt styrkor och 
svagheter vill jag återge då det ger en ökad, men även en nationell bild av vad 
dessa uttryck står för. Uppdragstaktik är det svenska försvarets ledningsmetod. 
Uppdragstaktik är att orientera om det övergripande målet, ställa ett uppdrag, 
tilldela resurser och sedan låta den som fått uppdraget i största möjliga 
utsträckning själv bestämma hur det skall lösas. Uppdragstaktik skall 
genomsyra all ledning inom det militära försvaret. Svenska förband skall 
tillämpa uppdragstaktik i såväl det nationella försvaret som vid internationella 
insatser. Anpassningen av ledningsmetoden blir nödvändig när svenska enheter 
ingår som del i multinationella styrkor, liksom vid samverkan med aktörer 

                                                 
22 Sun Zi, Krigskonsten Sun Zi talar, (Alhambra AB 1996), svensk översättning av Bo Ericson, 
förordet. 
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utanför det militär försvaret. Vår tillämpning av uppdragstaktik skall medge 
sådan anpassning. 23 
Ett sätt att beskriva hur indikatorn ”styrkor och svagheter” kan omsättas i 
praktiskt genomförande är den indirekta metoden. Den indirekta metoden utgår 
från att det är möjligt att genom mental och fysisk manöver undvika 
konfrontation i situationer där motståndaren är stark och istället systematiskt 
utnyttja dennes svagheter. Den indirekta metoden är ett viktigt verktyg för att, 
med begränsningar i medel och metoder, kunna uppnå strategiska, operativa 
eller taktiska mål i fred, kris och krig”.24   
Avslutningsvis är min uppfattning att indikatorerna är lika generella och 
militärteoretiskt vedertagna som grundläggande i manöverkrigföringen. 

4.2 Förutsättningar för agerande enligt manöverteorin 
 
”Realiteten är nog att man även i framtiden – trots digitalisering av stridsfältet 
– kommer att lida av en betydande ”friktion” i krig, inte minst när komplexa 
markstridskrafter måste sättas in. Problemet är att utan markstridskrafter kan 
man inte kontrollera befolkningen.” 25 
 
I de båda missionsstudierna finns det ett antal faktorer som bör klarläggas och 
som på ett avgörande sätt påverkar förutsättningarna för att omsätta   
manöverteorin i praktiken.  
”Utmärkande för markoperationer är den komplexitet som uppstår till följd av 
närvaron av människor och deras agerande. Okontrollerade flyktingströmmar, 
upplopp, motståndarens förband blandade med civila, problem med vatten- 
och elförsörjning är faktorer som påverkar en markoperation. Utöver dessa 
friktioner tillkommer förbandens svårigheter att nå sina mål till följd av 
trafikkaos, bristande vägnät och väderomslag.” 26 
 
Till att börja med handlar insats med markstridsförband på ett eller annat sätt 
om att få ”Markoperativ kontroll”27. Detta innebär en ambition att neutralisera 
en motståndare och ta kontrollen i viktiga områden varifrån egna förband skall 
kunna verka. För att möjliggöra markoperativ kontroll krävs tillgång till 
områden där vi har markoperativt herravälde28 för basering samt understöd. 
Exempel på detta kan vara hamnar och flygplatser. En internationell 
fredsfrämjande insats där parterna i en konflikt skall hållas separerade, med 
målet att återupprätta normala samhällsfunktioner eller stödja humanitära 
insatser utgör exempel där förmågan till markoperativ kontroll är avgörande.  
 
Vad eller vilka kriterier talar för att välja manöverteorin som metod?  Om man 
exempelvis har mycket överlägsna styrkeförhållanden så kan strävan efter 
direkt konfrontation kanske vara en önskvärd utveckling. Där manöverteorin 
bäst kommer till sin rätt råder, om inte det motsatta förhållandet, så i alla fall 

                                                 
23 Försvarsmakten, Grundsyn Ledning 2001 (Försvarsmakten 2001), sid 21-22. 
24 Försvarsmakten, Militär Strategisk Doktrin (Försvarsmakten 2002), sid 82. 
25 Nils-Marius Rekkedal, Modern krigskonst, (Elander Gotab 2003), sid 306. 
26 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer 2004, Försvarsmakten, sid 15. 
27 Ibid, s.15. 
28 Ibid. 
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underlägsenhet i kvantitet och ett stort operationsområde som möjliggör 
manövrering med förband. Detta är exempel på faktorer som innebär att man 
kan och bör söka sig till manöverteorin och därigenom aktivt sträva efter 
situationer där man blir lokalt överlägsen. I detta fall kan överlägsen materiel 
och utbildning vara avgörande. 
 
De politiska styrdokumenten bör inte innehålla snävt definierade uppgifter, 
utan reella möjligheter för militära chefer att agera. Om exempelvis 
uppgifterna enligt en resolution bara innehåller stationär verksamhet (ex vakta 
ett högkvarter och/eller minröjning) är min uppfattning att agerande enligt 
manöverteorin inte är den självklart bästa lösningen. Likaså kan nationella 
begränsningar innebära att manöverteorin sätts ur spel. Ett förband kan till 
exempel ha en nationell begränsning att inte få agera utanför förläggningen 
eller utanför ett avgränsat område. Om däremot den politiska nivån endast 
anger ett önskat politiskt- och militärt slutläge utökas den militära chefens 
möjlighet att agera. Den militära chefen  kan  i detta fall välja att agera enligt 
manöverteorin. 
Området som sådant samt förbandens inneboende förmågor måste också 
medge manövrerande. Om exempelvis det saknas vägar så måste 
terrängframkomlighet och/eller flygtransportkapacitet finnas i förbandet för att 
kunna agera snabbt och över stora ytor.  
Om dessa kriterier är helt eller delvis uppfyllda finns förutsättningar för att 
agera enligt manöverteorin.  
 
I detta sammanhang får man inte glömma bort den asiatiska krigskonsten. Den 
asiatiska krigskonsten står inte och faller med överlägsen materiel och/eller 
överlägsen teknik, utan försöker bl.a. att manipulera fienden och att undvika 
ogynnsamma  situationer och ogynnsam  terräng. Den asiatiska krigskonsten är 
ett bra exempel på strategi och taktik i samverkan. Dock så är det inte den 
asiatiska krigskonsten som är målbilden med svenska förband enligt 
doktrinerna. 
 
Sammanfattningsvis möjliggörs och uppstår behovet av att nyttja 
manöverteorin som metod främst av;  
• Att uppgifterna är av sådan karaktär att det medger för den militära chefen 

att agera med ett högt tempo och genom kraftsamling. En förutsättning är 
enligt min uppfattning att det finns uppdrag som skall lösas av endast 
militära förband.  

• Att de politiska befogenheterna i form av mandat och exempelvis ROE 
möjliggör offensiva handlingar likväl som pro aktiva handlingar. 

• Behov av kraftsamling, uppdragstaktik och att agera med styrka mot en 
motståndares svagheter är relevanta. Har ett förband exempelvis inte 
rörelsefrihet så minskar möjligheterna för att agera enligt manöverteorin 
högst avsevärt. Förmodligen försvinner det helt.  

• Ogynnsamma styrkeförhållanden där lokal överlägsenhet är en viktig del 
för att nå ett avgörande. Omvänt så innebär en total överlägsenhet att man 
förmodligen kan välja vilken metod som helst.  

• Slutligen måste förbandet om det har uppgifter inom stora ytor ha en 
inneboende rörlighet.  
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5. FALLSTUDIE 1, UPPDRAGET I KONGO 
”riksdagens medgivande krävs för att en svensk väpnad styrka skall kunna 
sändas till ett annat land om inte ett medgivande enligt lag eller skyldighet 
enligt en internationell överenskommelse som riksdagen godkänt föreligger.” 
29 

5.1 Bakgrund till KONGO konflikten  
Kriget i Kongo har kallats Afrikas första världskrig och kriget i Kongo-
Kinshasa pågick officiellt från 1998 till våren 2003. 1998 gick trupper från 
grannlandet Rwanda in i Kongos östra delar och stridigheter utbröt. Det blev 
inledningen till det storkrig som involverade sex nationer och pågick under fem 
år. Rader av rebellrörelser agerade på egen hand eller tillsammans med de 
reguljära arméerna. Nästan hela tiden handlade det om lågintensiv krigföring - 
några stora fältslag utkämpades inte. Kriget i Kongo-Kinshasa har utpekats 
som det krig som krävt flest dödsoffer efter andra världskriget. Enligt Human 
Rights Watch krävde kriget 3,3 miljoner människoliv. Men det var bara en liten 
andel som dödades i direkta strider. Merparten av offren var civila, ofta barn, 
som dog av brist på sjukvård och av andra indirekta följder av kriget. 
När detta skrivs sägs kriget vara över, men striderna mellan lokala milisgrupper 
har fortsatt. Betydande delar av Kongo-Kinshasa ligger för närvarande utanför 
den centrala regeringens kontroll. 30 

5.2 Geografiska förhållanden 
Missionen omfattas geografiskt av Demokratiska Republiken Kongo (DR 
Kongo), Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. Området 
kännetecknas av näst intill total avsaknad av infrastruktur.31 

 
                                                 
29 Regeringsformen 10 kap. 9 § 
30 http://www.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=26122 2005-05-03 
31 http://www.mil.se/int/article.php?id=262  2005-03-08 kl 20.45 
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Kongo är näst efter Sudan det största landet i Afrika söder om Sahara. I Kongo 
uppskattas populationen till 53 miljoner. Det ligger vid ekvatorn och är till ytan 
fem gånger så stort som Sverige och nästan lika stort som hela Västeuropa. 
Kongoflodens väldiga bäcken dominerar landet. Med sina bifloder utgör floden 
det mest vidsträckta nätverket av segelbara vattenvägar i Afrika. Näst efter 
Amazonfloden rymmer Kongofloden den största volymen flodvatten i världen 
med möjligheter till en enorm elkraftsproduktion. Kongobäckenet har formen 
av en amfiteater som är öppen mot norr och nordväst och avgränsas av 
högplatåer i söder samt berg i öster. I väst har Kongo-Kinshasa en kort 
kuststräcka på några mil mot Atlanten vid Kongoflodens mynning.32 Landets 
storlek och bristande infrastruktur gör UNMONUC starkt beroende av 
flygtransporter. Den stora ytan medger manövrering men förutsätter att ett 
förband har förmåga till rörlighet i områden med ringa eller ingen infrastruktur. 

5.3 De politiska förutsättningarna  
FN:s fredsoperation i DR Kongo, UNMONUC, upprättades genom 
säkerhetsrådets resolution 1279 i november 1999. Då hade UNMONUC ett 
mandat enligt FN-stadgans kapitel VI. Dess huvudsakliga uppgift var att 
övervaka avtalet om eldupphör som undertecknades i Lusaka i juli samma år.  
UNMONUC beskrivs ibland som en av de ”nya” sorters FN operationer med 
traditionella fredsbevarande uppgifter fast med ett utökat säkerhetsrådsmandat 
under FN-stadgans kapitel VII. Denna mandatsmässiga utvidgning skedde i juli 
2003 i enlighet med (FN:s) säkerhetsresolution 1484. Enligt resolutionen har 
UNMONUC med åberopande av kapitel VII rätt att, inom de områden där dess 
infanteribataljoner finns grupperade, vidta nödvändiga åtgärder för att skydda 
civila under överhängande hot om fysiskt våld (”under imminent threat of 
physical violence”).33 Mandatet att skydda civila går alltså utanför den 
traditionella självförsvarsrätten för en fredsbevarande operation. UNMONUC:s 
nuvarande mandat är enligt säkerhetsrådets resolution 1565. 
 
Ur beskrivningen av de uppgifter som UNMONUC hade att lösa kan 
naturligtvis samtliga uppgifter omsättas till taktiska uppgifter för MUNOC:s  
militära förband. I samtliga fall finns även möjlighet att kraftsamla med 
exempelvis personal eller förmågor. Dock är min uppfattning att endast ett fåtal 
av uppgifterna kan och bör lösas genom att metodmässigt agera enligt 
manöverteorin. Dessa fåtalet uppgifter skiljer sig från de övriga då de kan lösas 
med och av enbart militära förband som för att nå effekt  inte behöver ta 
särskild hänsyn till andra krav och önskemål i valet av metod. De uppgifters 
om jag anser att manöverkrigföringen som metod är mest tillämpar är 
följande34: 
 
• ”Övervaka eldupphöravtalet och utreda eventuella överträdelser”.  Främst 

i avseendet kraftsamling av underrättelseförmågan i syfte att få en 

                                                 
32 http://www.landguiden.se/ 2005-03-15 kl 2330. 
33 Regeringsproposition 2002/03:58, s. 10. 
34 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/313/35/PDF/N0031335.pdf?OpenElement 
(sid 4) 2005-05-02. 
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normalbild avseende respektive parts militära förband och dess gruppering. 
Kraftsamling av förband vid insats. 

• ”övervaka efterlevnaden av överenskommelserna i eldupphöravtalet med 
avseende på ammunitionsersättning, vapen och annan krigsrelaterad 
material i fält.” Främst vid förhindrande  av vapen- och 
ammunitionssersättning kan kraftsamling av underrättelseförmågan ske 
inledningsvis för att därefter möjliggöra kraftsamling med förband till 
platser för insats. 

• ”vidmakthållande av eldupphör avtalet samt separering av parter”. 
Förband kan kraftsamlas vid insats. 
 

Övriga uppgifter anser jag är direkt, eller indirekt kopplade mot vad andra 
enheter eller organisationer genomför för verksamhet. Militära förbandet har 
alltså inte full handlingsfrihet i valet av metod. Exempelvis att stödja 
humanitära insatser med skydd (G) löses på plats där behovet finns eller 
uppstår, detsamma gäller am- och minröjning (I). I dessa uppgifter blir den 
militära komponenten mer ett viktigt stöd, inte alltid en förutsättning. Självklart 
är det så att om det militära förbandet är den enda enheten med 
minröjningsförmåga blir den en förutsättning, men det kan vara andra skäl en 
de rent militär som avgör vilken minering som skall röjas. 
 
Angående ROE vill citera intervjuade officerare med erfarenhet från 
UNMONUC; 
 ”ROE kan ofta uppfattas som ett dokument i vilket man ”lindar in” budskapet. 
Det måste (vid behov) göras tolkningar så att inte soldaten tvekar inför vad 
som får och inte får göras, och vad som krävs respektive inte krävs. ROE ger 
dig inte bara begränsningar, den anger även skyldigheter. Genom att ”sätta 
ner foten” och definiera ROE, exempelvis vad avser ”immenent threat” såsom: 
”riktar någon vapnet mot FN eller annan så skall FN öppna eld”.35 
 
”Av juridiskt och militärt intresse är frågan om de personer som arresterats av 
FN enligt Rules of Engagement.  Min personliga erfarenhet är att FN’s mandat 
ger rimlig handlingsfrihet. Bataljonerna (vi), under Chapter 7 vid striderna i 
Bunia i september, arresterade omkring ett 100-tal huliganer. Detta hjälpte oss 
mycket. En del av kraften av motståndet på gatorna under striderna och 
upploppen försvann. FN HQ i NY kräver samtidigt att allt måste klarläggas 
från legal synpunkt.  Mandatet ger förbanden rätt till ”detension”. Den 
arresterade skall dock överlämnas till lokala polismyndigheter så snart som 
möjligt om de gjort sig skyldiga till något brottsligt.  Problem uppstår eftersom 
det oftast inte finns någon lokal polismyndighet. Det hände att vi kvarhöll 
milismän under längre tid om de gjort sig skyliga till Kapitel 7 brott. Att skjuta 
på FN är ett exempel på ett sådant brott” 36   
 
Den militära chefen för UNMONUC anger i ett ”Directive to commander task 
force 2/sector 6” (vilken vid tillfället var general Isberg) bla; 
”Every member of TF 2 must therefore understand the underlaying principles 
of chapter 7 and the relevant ROEs, and rehearse and validate them through 
                                                 
35 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-03-17. 
36 Bgen J-G Isbergs rapport, Senhösten 2003 med UNMONUC, 2004-01-05.  
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such methods as theoretical and practical scenario training, so that, should the 
opportunity present itself, they are ready to respond robustly and teach the 
perpetrators a firm lesson”. 37 
 
Slutsats: Adekvat tolkning av ROE medgav ”rimlig handlingsfrihet”, offensivt 
handlande och därmed möjlighet att ta initiativet. ROE utgjorde därmed inte 
något hinder för agerande enligt manöverteorin. Jag vill för att understryka 
detta citera en Operationsorder för Ituri brigaden daterad 14.april 2004.38 Där 
framgår det som sista punkt i uppgiften till respektive enhet; 
” use chapter VII where necessary to carry out the mission”.  
Att agera med stöd av ROE beskrivs här som en skyldighet. Denna inställning 
och förståelse till och för ROE är enligt min uppfattning en framgångsfaktor.  
 
 

5.4 Svenska regeringen om missionen 
I den svenska regeringspropositionen noterar man att FN under de senaste åren 
haft svårare att få truppbidrag till sina fredsbevarande operationer i Afrika. 
”Kritik har riktats mot att EU och andra västländer inte tar sitt ansvar och 
deltar på marken i FN-insatser utan att utvecklingsländer i största 
utsträckningen får stå för dessa truppbidrag. Det svenska bidraget till 
UNMONUC blir det första med militär trupp i operationen från något annat 
EU-land eller västland. Erbjudandet har mottagits mycket positivt av FN som 
också hoppas att det kan bidra till att få fler västländer att ställa upp med 
trupp i FN-insatser utanför den europeiska kontinenten. Regeringen bedömer 
att insatsen är ett viktigt bidrag för att stärka trovärdigheten för UNMONUC i 
detta kritiska läge i fredsprocessen. Regeringen bedömer därför att Sverige, 
genom att återigen bidra med trupp i en FN-ledd fredsoperation, sänder en 
tydlig signal om det starka svenska stödet för FN:s fredsbevarande verksamhet. 
Insatsen ligger väl i linje med Sveriges omfattande engagemang i DR Kongo 
och svensk Afrikapolitik. Den bidrar också till att i handling omsätta det 
uttalade svenska engagemanget för hantering och förebyggande av afrikanska 
konflikter”.39 
 
Då även samtycke förelåg från samtliga parter i konflikten var det regeringens 
uppfattning att detta utgör ytterligare en folkrättslig grund för att det militära 
ingripandet skedde i enlighet med folkrätten. Det svenska deltagandet med 
trupp i DR Kongo stod, mot bakgrund av insatsens mandat, därför i 
överensstämmelse med folkrätten. 
 
Efter studie av regeringens proposition inför ett svenskt deltagande i denna EU 
ledda operation anser jag att jag inte hittar någonting som direkt, eller indirekt 
interfererar med ett svenskt förbands ev vilja och/eller ambition att nyttja 
manöverteorin som taktisk idé. Å andra sidan avslutas propositionen med 
följande text:  

                                                 
37 COM UNMONUC, 2004-07-03, “Directive to commander task force 2/sector 6”. 
38 Ituri bde OPO-G / 14- 3/ 4.  
39 Regeringsproposition 2002/03:58, s.11. 
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”Sammantaget anser regeringen att det övergripande målet för EU insatsen; 
att stoppa övergrepp på civilbefolkningen, att förbättra den humanitära 
situationen samt att ge stöd till FN:s ansträngningar och till fredsprocessen i 
DR Kongo, väl motiverar de politiska och militära risker som insatsen medför. 
Den svenska truppens säkerhet kommer dock i första hand. Regeringen avser 
därför att kontinuerligt utvärdera förändringar i hotbilden och, om så anses 
nödvändigt, agera i enlighet därmed. Detta innebär även möjligheten att 
eventuellt dra tillbaka styrkan. 40  
Detta kanske måste få vara ett lands självklara rätt? Å andra sidan så torde det 
vara så att när hotet är som störst mot ett FN förband är nog även behovet av 
förbandet som störst. Min uppfattning är att det vore mera beslutsamt om 
Sverige även i propositionen hade hävdat viljan att vid behov förstärka insatsen 
så att det önskade slutläget kan nås. 
 

5.5 UNMONUC:s militära förband  
Det operativa styrkan bestod från start av cirka 90 förbindelseofficerare. En 
utökning skedde redan under 2000 och idag består styrkan av cirka 15500 man 
trupp och 560 observatörer. Uppbyggnaden av UNMONUC:s militära 
kapacitet har alltså skett successivt.  
Den militära komponenten ökades under våren 2003 genom upprättandet av en 
framåtriktad styrka som huvudsakligen skall bestå av två robusta insatsstyrkor 
omfattande vardera 1 700 personer. Dessa styrkor baserades i Kindu och 
Kisangani men skulle ha kapacitet att förflytta sig till demobiliseringsorter i de 
östra delarna av landet för att svara för punktsäkerhet, stödja uppbyggnaden av 
demobiliseringsläger samt förstöra vapen och ammunition. Styrkorna skulle 
dessutom kunna svara för viss minröjning. I och med att UNMONUC fick ett 
utökat mandat (kapitel 7) på sommaren 2003 så tillfördes tre bataljoner och 
därmed skapades Ituribrigaden. I mars 2004 tillfördes ytterligare förband och 
detta ledde bildandet av Kivubrigaden. Ur Kivubrigaden utformades senare en 
”strike force” vilken kommer att kommenteras särskilt.  I oktober 2004 fick 
UNMONUC ånyo ett utökat mandat 41 och en tredje brigad sattes upp.  
 
I min analys av genomförda operationer så har jag avgränsat mig till tre 
operationer och i ett fall till uppbyggnaden av en ”strike force”. Detta leddes av  
den svenska generalen Jan-Gunnar Isberg. De brigader som general Isberg har 
fört befälet kan betraktas som ”lätta infanteribrigader” med mycket god taktisk 
och operativ rörlighet. 

En kort beskrivning av ”ITURI brigaden”. 
Brigaden bestod av fyra skyttebataljoner (cirka 30 pansarskytte 
fordon/bataljon) där vardera bataljon förfogade över cirka 30 bepansrade 
fordon med god terrängframkomlighet.  Brigaden bestod också av en 
transporthelikopter bataljon samt ett attackhelikopterkompani. Till detta kom 
två st ingenjörkompanier, ett sjukhuskompani och en flygplatsenhet.42 

                                                 
40 Regeringens proposition 2002/03:143, s. 14-15. 
41 Mandatet beskrivs av Briggen Isberg som ”kapitel VII +”. 
42 Bgen Isberg beskrev och kommenterat de två brigaderna på vårat möte på HKV 2005-04-19 
samt 2005-04-26. 
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Slutsatsen är att brigaden har i sammanhanget bra skydd och bra rörlighet då 
respektiv skyttebataljon innehåller cirka 30 pansarskyttefordon. Den taktiska 
och operativa rörligheten förbättrades av de två ingenjörkompanierna varav det 
ena i huvudsak utgjordes av ett maskinkompani. Helikopterbataljonen 
möjliggjorde insatser över stora ytor likväl som bekämpning från luften. 
Flygplatsenheten utgjorde underhålls bas. 
 

En kort beskrivning av ”KIVU brigaden”. 
Brigaden bestod av två st skyttebataljoner (cirka 40 pansarskytte 
fordon/bataljon), två st skyttekompanier, en amfibie komponent (bl.a. för 
insatser på KONGO-floden), en helikopterbataljon (attackhelikopterkomponent 
ingick), två st ingenjörkompanier, sjukvårdskompani samt tre st 
flygplatsenheter.  
Slutsatsen är att Kivubrigaden hade i stort sätt samma förutsättningar som 
Ituribrigaden. Dock innehöll den endast tre bataljoner. Å andra sidan något fler 
pansarskyttefordon i respektive bataljon. Flera flygplatsenheter medgav flera 
underhållsalternativ i det stora området. 
 
Sammanfattningsvis är min uppfattning att de finns goda förbandsmässiga 
förutsättningar för att nyttja manöverteorin som metod då insats planeras och 
genomförs med dessa två brigader.  Utmaningen torde främst bestå i det 
multinationella sammanhanget. För att understryka detta redovisas nedan 
ITURI brigadens huvudkomponenter med tillhörande nationalitet. 
 
 
 
Uruguay    Sydafrika       Bolivia        Nepal      Uruguay        Indien         
 
 
 
   Kina      Sydafrika     Uruguay     Kina          Sverige        Civil       Uruguay 
                                                                       (senare Indien) 
 
Brigaden bestod alltså av förband från sju länder och fyra världsdelar. Minst tre 
religioner fanns bland förbanden. Hur leder man en sådan multinationell, 
multietnisk och multireligiös styrka? Kan man agera med uppdragstaktik som 
ledningsfilosofi över och/eller inom en sådan brigad? 
”Språkförbistringen var stor inom Ituribrigaden. Jag valde därför att leda 
verksamheten vid bataljonerna med en förstärkt chefsomgång. I denna ingick 
som viktigaste resurs förbindelseofficerare från bataljonerna med goda 
engelskkunskaper och en flygsamverkansofficer med radiokontakt med 
helikoptrarna samt G2 och G3 officerare. Därmed hävdes problemen med 
språkförmågan respektive med varierande dialekter. Jag kunde därmed även 
påverka förbandscheferna direkt på plats och hade kontinuerligt en mycket god 
lägesuppfattning”. 43     
Med personlig närvaro och väl genomtänkt samordning möjliggjordes effektiva 
insatser med denna brigad. 

                                                 
43 Bgen Jan-G Isbergs rapport,  Tva månader som chef for Iturybrigaden, 2003-10-12. 
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5.6 Genomförda uppgifter och operationer 
I syfte att besvara frågeställningarna så har jag i fallet UNMONUC valt att 
analysera bildandet av en brigadstridsgrupp samt tre operationer. Detta främst 
för att general Isberg själv framhållit att de utgör mycket bra exempel på 
”tänket” och genomförda operationer. Flertalet andra operationer var av samma 
karaktär. Det intressanta för min egen del har varit den offensiva ambitionen 
och inslagen av ”uppsökande peace keeping” som dessa operationer påvisar. I 
sammanhanget är det värt att nämna de uppgifter som UNMONUC:s brigader 
hade.  
• Gruppera i oroliga områden 
• Avväpna  
• Skingra folksamlingar 
• Besvara eldgivning 
• Avspärrningar och eftersök 
 
Slutsats: Dessa uppgifter medgav ett offensivt handlande och därmed är 
manöverteorin som metod tillämpbar. 
 

5.6.1 The Kivu Brigade Strike Force (KSF)  
 
Under våren 2004 så bildades under general Isbergs ledning ”The Kivu 
Brigade Strike Force” (KSF). Jag kommer för att identifiera manövertänkandet 
redogöra för de koncept44 som låg till grund för FN:s utarbetande för KSF. 
Detta koncept är mycket intressant ur manöverperspektivet. 
 
Inledningsvis kommenteras den komplexa och dynamiska situation som rådde i 
Kivu provinsen. De tempo med vilket läget växlade ställde ökade krav på de 
militära förmågorna i området. Behov av att kunna ”skräddarsy” förband för att 
på bästa sätt lösa uppgifterna hade identifierats. Inledningsvis skulle en 
helikopterbas upprättas centralt i området vilket exempelvis innebär att direkt 
eldunderstöd från luften momentant skulle kunna kan påräknas i nästan hela 
operationsområdet.  
 
KSF skulle bli en pro-aktiv skräddarsydd styrka  och kunna grupperas  i 
enlighet med det önskade slutläget för respektive operation. KSF skulle vara en 
mycket rörlig styrka som med kort varsel skulle kunna gruppera ett fält 
högkvarter i den aktuella terrängen. Detta högkvarter skulle understödjas av en 
brigadstab. KSF skulle utgöras av en kombination av luftlandsatta respektive 
med pansarskyttefordon tilltransporterad personal vilka i sin tur skulle tillföras 
utrustning och förmågor beroende på uppgiftens karaktär. KSF skulle kunna ge 
brigadchefen flexibilitet och möjlighet att med högt tempo kraftsamla 
förbandet och därmed på kort tid nå önskat resultat. När dessa resultat har 
uppnåtts kunde påbörjandet av de traditionella fredsbevarande uppgifterna 
exploatera KSF:s framgångar, alternativt bibehålla den skapade situationen. 45 

                                                 
44 FN högkvarteret Kivi brigaden, Bukavo 24 april 2004, “CONCEPT ON STRUKTURE AND 
FUNKTIONING OF A KIVU BRIGADE STRIKE FORCE”. 
45 Exempel finns i Briggen Isbergs ”Congo main brief”, s. 9. 
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Den typ av operationer som KSF skall kunna lösa är de som inryms i hela 
skalan av uppgifter inom ramen för FN:s kapitel 6 och 7. Dessa definieras som: 
• Visa styrka (Show of Force) 
• Genomföra avväpningsoperationer 
• Dominera ett område genom all typ av patrullering.  
• Skydda civilbefolkningen 
• Genomföra avspärrnings- och sökoperationer 
• Arrestera brottslingar 

 
KSF skall inte bara ses som en aggressiv och robust styrka utan som en flexibel  
och snabbrörlig insatsstyrka med inneboende förmåga att agera och reagera. 
Grupperingen av KSF skall om möjligt föregås av grundligt och samordnat  
underrättelsearbete. Sedan skall fälthögkvarteret grupperas och den 
operationella designen beslutas. Därefter skall styrkorna samlas ihop för att 
genomföra operationen. Målsättningen är att UNMONUC genom detta 
förfarande skall ta initiativet och därmed kunna föra striden på de egna 
villkoren. En helikopter komponent likväl som en pansarskyttefordons 
komponent skall kunna avdelas beroende på operationens art. 
 
Sammanfattningsvis så är min uppfattning att detta koncept på ett mycket 
tydligt sätt går att koppla till manövertänkandet. Lokal överlägsenhet 
möjliggörs bl.a. genom hög rörlighet. Ambitionen med manöverförmågan, på 
marken och i luften är helt klart manövertänkande. Flexibiliteten, det 
efterstävade tempot och medvetenheten om betydelsen av reserver också 
avgörande ur ett manöverteoretiskt perspektiv. Underrättelseambitionen är en 
viktig förutsättning för uppdragstaktik. Uppdragstaktik kommentars inte i 
konceptet och vilket med tanke på den multinationalitet som rådde inom Kivu 
brigaden inte är så konstigt. En egen tanke då jag läst detta koncept är att ett 
utvecklat motsvarande dokument kan, och bör, ligga till grund för exempelvis 
insats med en EU battle group. 
 

5.6.2 Operationen i BUNIA  
I september kom Ituribrigaden i strid med den dominerande UPC-milisen. 
Under två dygn stod slaget om distrikthuvudstaden Bunia med omkring 130 
000 invånare.  
Den stora frågan var om FN kunde hålla Bunia och effektivt verka i en Kapitel 
7-operation. Här stod mycket på spel, inte minst FN: s anseende. Under första 
hälften av september fortsatte våldet, på en låg nivå men med daglig 
eldgivning. FN lyckades stoppa smärre skärmytslingar mellan UPC stammen 
Hema och FNI stammen Lendu men den 13 september stod det klart att UPC 
hetsade sina anhängare till upplopp. Den 14 september deklarerade general 
Isberg därför att alla demonstrationer var förbjudna och utropade Bunia med 
omnejd till en vapenfri zon. Här skapades den så kallade ”Buniamodellen”.  
Följande dag inneslöt Ituribriganden UPC-gerillans högkvarter och 
genomförde en sökoperation. FN fann ett stort antal vapen, ammunition, minor 
och radioutrustning. Därutöver påträffades ett femtiotal gömda milismän och 
de tre högsta militära cheferna för UPC. Samtliga arresterades. Ingen släpptes 
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sedan igenom FN: s checkpoints längs vägarna en halvmil från stadskärnan. I 
själva staden upprättades tillfälliga spärrar för att försvåra milismännens och 
demonstranternas rörelser. Två plutoner höll ställningarna mot FNI i söder. 
Helikoptrar cirklade oavbrutet i luften för att följa folkmassornas rörelse. 
Under morgontimmarna började UPC-anhängare att samlas. Stora skaror av 
civila och milismän närmade sig från norr, detta för att undvika FN: s 
checkpoints. På eftermiddagen växte folksamlingarna längs Boulevarden i 
centrum, och skottlossning utbröt. Detta var signalen som startade striderna. 
100-tals civilklädda milismän strömmade ur husen där de gömt sig. 
Huvudgatan, Boulevarden, blev snabbt en krigsskådeplats. 
General Isberg satte in delar av en bataljon för att rensa boulevarden från söder 
till centrum. Han lät pansarfordonen rycka fram på bredden och infanteriet 
längs husväggarna. FN styrkorna blev kontinuerligt påskjutna från de 
anslutande gatorna. FN styrkorna besvarade elden och rensade kvarter för 
kvarter.46 
 
BUNIA operationen var enligt general Isberg avgörande för den fortsatta 
verksamheten i de operationer som kommer att beskrivas. Detta innebär att det 
runt alla FN’s grupperade förband och rörliga patruller proklameras en  
vapenfri zon. General Isberg menar: 
”Enligt kapitel sju får FN visa musklerna som finns där någonstans bakom 
orden. Bunia innebar en ny och nödvändig praxis, i framtiden kommer FN att 
agera så. Freden måste vinnas gång på gång, ytterst med vapenmakt och FN 
har de militära möjligheterna.” 47 
 
General Isberg understryker hur viktigt det var att FN inte tvingades bort från 
Bunia och menar att det i slutänden handlar om respekten för världssamfundet. 
FN hade visat att de hade mandat, och var villiga att agera med stöd av 
mandatet. Offensiven blev ånyo ett reellt handlingsalternativ. 
”i detta ”macho samhälle” inger det respekt att vara stor, stark och offensiv.”  
48 
 
Sammanfattningsvis så är detta exempel på manövrering med förband. 
Offensiv inställning till uppgiften anser jag utgjorde en viktig förutsättning för 
framgång. Kraftsamling till staden, vilket innebar att de runtom liggande 
posteringarna inte fick förstärkning. Kanske en rikstagning men staden 
betraktades som det som var viktigast.  
 

5.6.3 ”Mars kampanjen 2004” och operation NIAMAMBA 
Under mitten av mars ledde general Isberg Ituribrigaden i  fyra stora 
operationer med syftet att slå till mot UPC-milisens kärnområden (Bilaga 2).  
Den 15-16 mars genomfördes en omfattande sökoperation i Bunia området. 
Den 15 mars överrumplades UPC:s brigadstab i Lopa (N Bunia). Brigadstaben 
nedmonterades tillsammans med den närliggande förläggningen.  

                                                 
46 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-03-17. 
47 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-04-26. 
48 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-04-19. 
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Den 16 mars förstördes UPC:s strongpoint i Largu. Samtliga dessa operationer 
skedde inom området norr och öster om Bunia, och väster om Lake Albert. 
Den sista operationen som genomfördes den 18 mars innebar att FN 
överraskade och  nedmonterade tre UPC förläggningar i Niamamba området. 
”Vi slog bland annat ut deras brigadstab och andra stödjepunkter. Senare 
under den mest omfattande operationen gick vi in i ett stort område med tre 
milisläger. Vår huvudstyrka var utrustad med tjugo pansarfordon. Ett kompani 
luftlandsattes med helikopter i ryggen på militian. Militian öppnade snabbt eld 
och under de närmaste timmarna utkämpades strider över ett stort område. 
Efterhand tog militian till flykten. Attackhelikoptrarna användes för att 
bekämpa militians läger.”49 
 
Syftet med ”operation Niamamba” framgår av operationsordern och var som 
följer: 
”a joint Search and Destroy operation will be launched in order to clear 
NIAMAMBA of all militia and destroy unauthorized militia camps.” 50 
 
De förband som avdelades för denna operation utgjordes av: 
Ett kompani ur BANGLADESISKA bat, 2st kompanier (-) ur URUGUAY bat, 
en pluton ur NEPAL bat samt 4st MI 17 helikoptrar med flygunderstöd från 2st 
MI 25 helikoptrar. General Isberg ledde operationen från helikopter rakt 
ovanför operationsområdet51. 
 
Efter att ha studerat slutrapporten konstaterar jag att det egentligen inte var tal 
om någon kraftsamling inom Ituribrigaden. Dock så lyckades general Isberg att 
frigöra en bataljonstridgrupp och inom loppet av 4 dagar genomföra tre större 
insatser, vilka med facit i hand renderade i systemkollaps hos UPC milisen i 
Bunia området. General Isberg menar att detta var uppdragstaktik i 
genomförandeskedet då uppgiften och syftet redan var givet. Samordningen av 
exempelvis eldunderstöd från helikoptrarna samordnas via den luftburna 
ledningsplatsen. Jag anser också att man här kan se hur FN agerar med styrkan 
som helikoptrarna och stridsfordonen innebär. Efter en omfattande 
rekognoseringsoperation följde en systematisk neutralisering av en större 
postering, brigadstaben och därefter tre milisläger. Detta är för mig tydliga 
indikationer på hur styrkorna nyttjas för att nå ett avgörande genom att nyttja 
den indirekta metoden.  Operationen visar också hur lokal överlägsenhet 
skapas då målen slås ut ett efter ett. Viljan att använda manöverförmågan är 
också påtaglig. Eld från bl.a. helikoptrarna, skydd från bl.a. pansar fordonen. 
Både dessa komponenter medger hög rörlighet. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-04-19. 
50 UNMONUC, HQ ITURI BDE-BUNIA, Military daliy report 18 MAR 2004.  
51 UNMONUC, HQ ITURI BDE, military daily report 18 mars 2004.  
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5.6.4 WALUNGU operationen 
 
I  operationsordernges en kort bakgrundsbeskrivning52. Ordern anger att den 
styrka som FDLR53 milisen hade i Walungu området uppgick till en brigad och 
var, med vardera en bataljon, grupperad på fyra platser. Brigaden i sin tur var 
en av totalt tre brigader som ingick i en division.   
Det fanns flera anledningar till att operationen genomfördes. En anledning var 
att FDLR milisen regelbundet trakasserade befolkningen främst genom 
plundring. Milisen var ansvarig för huvuddelen av kriminaliteten i området och  
den lokala ordningsmakten hade inget att sätta emot. Kriminalitet drabbade 
särskilt gamla, kvinnor och barn och ett av motiven för operationen var att öka 
dessa gruppers säkerhet genom att ”tvinga” milisen till demobilisering och 
avväpning.   
FN:s bedömning och erfarenhet av FDLR milisen var att lokala befälhavare 
alltid var åtföljda av 12 st milismän. Milisen hade bra beväpning vilket innebar 
minst en kulspruta och granatgevär. De hade ordentliga uniformer med 
utmärkande kännetecken (tygmärken motsv). På kompani och plutonsnivå 
utgjordes sambandet av VHF Motorola radio. På bataljons -och brigadnivå 
fanns det kortvågstelefoni. Principerna för FDLR milisens attacker mot ett 
samhälle var att insatsen alltid gjordes med en pluton, sällan med mer än två 
plutoner. Först så spärrades -in och utfarterna av. Detta främst för att förhindra 
hjälp utifrån. Kulsprutor grupperades så att de behärskade stora öppna ytor. 
Därefter skickades patruller in för att plundra mm. Detta var ett sätt att 
dominera området samtidigt som det skulle försörja milisen.   
 
Den 8.november 2004 inleddes en samordnad operation mellan Kivubrigaden 
och regeringsarmén (FARDC)54 i Walungo i södra Kivu. Operationen var 
uppdelad i två faser. Fas ett (1) gick ut på att utan att anfalla FDLR dominerat 
området genom patruller och grupperingar över ytan, destabilisera milisen och 
tvinga dem till obekväma förflyttningar. Fas två (2) innebar avväpning av 
FDLR milisen och skulle påbörjas efter årsskiftet. I denna samordnade 
operation deltog drygt 2000 man ur FADRC och ur Kivubrigaden deltog två 
kompanier (från Sydafrika respektive Uruguay), ett team med 
militärobservatörer samt tp- och attackhelikoptrar.   
 
Uppgiften definierades i operationsordern så här: 
I samverkan med den Kongolesiska armén samt andra väsentliga FN organ 
(främst presshögkvarter och DDRR koordinator) skall delar av brigaden mellan 
den 5-19.november genomföra en operation i Walungu området. Operationen 
skulle inkludera samordnad patrullverksamhet, skydd av FN-organens 
verksamhet samt vidmakthållandet av en operativ reserv styrka (kompani ur 
den urugayanska bataljonen). UNMONUC hade luftherravälde i hela sektorn. 
 
Syftet med operationen var att visa FN dominans i Walungu området. Detta 
skulle ske främst genom omfattande patrulleringar vilka skulle sätta press på 
FDLR milisen och övertyga dem att delta i DDRR programmet. 

                                                 
52 OP instruction NO 234/2004: Deployment of UNMONUC forces to Walungu. 
53 FDLR-  Democratic Liberation Forces of Rwanda = Rwandiska rebeller. 
54 FARDC- des Forces armées de la République démocratique du Congo.  
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En operationsledning (COC, combined operations centre) skulle under 
brigadstaben planera och samordna verksamheten mellan FN förbanden, 
FARDAC och övriga FN organ.  
Det önskade slutläget definierades såsom; Walungu skall vara stabiliserat och  
den samordnade och planeringen verksamheten är genomförd. 
 
Det är intressant att konstatera att de båda FN kompanierna agerade samordnat 
med FARDAC. Denna samordning, och samverkan om ”concept of operation” 
möjliggjordes bl.a efter personligt möte mellan FN brigadchefen (Bgen Isberg) 
och den lokala FARDAC chefen. Resultatet av denna samordning innebar att 
FN tillsammans med FARDAC lyckades att kraftsamla trupp. Denna 
kraftsamling av trupp tillsamman med nyttjandet av helikoptrarna gav ett 
markant militärt överläge och var en starkt bidragande orsak till att operationen 
lyckades. I syfte att öka rörligheten på det sydafrikanska  kompaniet 
underställde brigadchefen i denna operation fordon från det urugayanska 
kompaniet. Min slutsats av detta är att brigadchefen insåg vikten av att ha 
rörlighet på flera enheter då den sydafrikanska bataljonens organisatoriskt 
tillhörande pansarskyttefordon inte disponerades. Det är intressant att 
konstatera insikten om behovet av rörlighet på ”mikro nivån”.  
Kanske finns inte tydliga tecken på indikatorerna med likväl så uppfattar jag en 
offensiv ambition syftande till en förbättrad humanitär situation möjliggjordes 
genom kraftsamling. Tempot i denna operation nedtonades till förmån för 
markerad närvaro. Fred ur UNMONUC:s perspektiv är inte det samma som av 
saknandet av direkta konflikter utan innefattar även avsaknad av stabilitet och 
säkerhet för befolkningen. 

5.7 Erfarenheter från UNMONUC 
Här presenteras ett urval av de svar som de intervjuade officerarna har givit. 
Viktigare slutsatser redovisas efter vissa citat. 
 
”Styrdokumenten som SRSG 55 har att följa är numera i regel så klarläggande 
att de sällan utgör några begränsningar. En annan typ av manöverkrigföring 
genomförs naturligtvis på den politiska nivån och den kan vara nog så 
intressant som de militära operationerna. Det en FN mission har att rätta sig 
efter är den resolution som antagits av säkerhetsrådet för respektive konflikt. 
Den är uppdelad i underavdelningar där man klart och tydligt klarar ut vilket 
mandat missionen har att följa samt vilket kapitel i FN stadgan som gäller. 
Vidare har man definierat ett end state. Att i dessa sammanhang tala om 
manöverkrigföring är inte riktigt relevant enl min uppfattning. Missionen går 
alltså inte in med manöverkrigföring i sinnet utan grupperas för att stävja 
oroligheter, ”show of force” och andra tekniker. Dock kan om läget utvecklas 
på ett icke önskvärt sätt, de enheter som ingår genomföra strid också i form av 
manöverkrigföring. Tex slå ut baser, underhållsvägar m.m. Detta har också vid 
upprepade tillfällen genomförts i Kongo”.56 
Slutsats: Manöverkrigföringen är ett sätt att lösa de svåraste uppgifterna. Att 
visa styrka (show of force) är vanligare om de tidigare stridande parterna 
respekterar FN resolutionen.   
                                                 
55 SRSG- Special Representative of the Secretary General = FN:s politiska ledare i området. 
56 Intervju med Nils Gustavsson  2005-04-04. 
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”I Kongo försvåras manövertänkandet främst på grund av att det saknas 
reguljära nationella förband och att det som finns inte står under ett entydigt 
befäl. Det är mera i form av lokala krigsherrar och deras milisgrupper som 
utgör hotet. Naturligtvis genomför man attacker mot baser och dessa milisers 
infrastruktur i form av att skära av vapen och ammunitionstillförsel m.m. Det 
hela blir mera av uppdragstaktik inom respektive kontingent. Sydafrika t ex 
tillämpar så kallad ”long range patrolling” vilket sträcker sig över några 
veckor inom ett område. En ganska effektiv metod enär motståndaren enbart är 
beväpnad med eldhandvapen och egna inhemska vapen (pil, spjut, 
machete).”57 
Slutsats: Manövertänkandet försvåras av att motståndaren inte organiserad och 
därmed konventionell. Attacker genomförs dock och uppdragstaktiken anses 
som väl använd och användbar.  
 
”Genom personlig närvaro fick man mycket mer uträttat. En del förband hade 
inte särskilt bra uppdragsdicsiplin. Denna personliga närvaro möjliggjorde 
även en ökad förståelse för gällande ROE. ROE vad avser ”immenent threat” 
definierades såsom: ”riktar någon vapnet mot FN eller annan så skall FN 
öppna eld”. Denna tolkning uppfattades som avgörande för att kunna ta  
initiativet. Då man har relevanta ROE skall man kunna agera med stöd av 
dessa, inte fråga chefen vad man för göra på grund av dessa!58 
Slutsats: Är högre chefs närvaro önskvärd?  
Ja i detta fall visade erfarenhetsempirin att personlig närvaro bidrog till ökad 
effekt och var ibland även en förutsättning. En ROE som upplevs som en 
tillgång av förbanden är en framgångsfaktor i internationellt fredsarbete.   
 
”Chefer på bataljon och uppåt bör koncentrera sig på taktik och operationer, i 
stället för stridsteknik. De högre chefernas främsta uppgift är att avgöra om 
striden ska tas upp eller inte, fastställa syftet med striden, ge inledande order 
och sedan ta och exploatera alla tillfällen som skapas.” 59 
 
I detta sammanhang måste enligt min uppfattning Linds citat läsas ur 
perspektivet ”välövad nationell enhet ingående i en välövad större enhet” där 
förbanden är sprungna ur samma doktrin och begreppsapparat (ex marinkåren). 
 
”Vissa strider i östra Kongo hade ett visst inslag av manöverkrigföring men 
ändå inte. Infrastrukturen är sådan att det inte låter sig göras. Det finns inga 
vägar m.m. Till del använde man sig av flodpatruller för att nå lite längre in i 
områden som behärskades av en milis men med tveksam framgång.  Ledning, 
och därigenom kontroll samt ledningssystem är av yttersta vikt, inte minst i 
land stort som Kongo. Robusta styrkor eller möjligheten att visa tänderna kan 
vara avgörande. Flyg är ett måste i Kongo, både ”fixed wing” och helikopter. 
Helikopter är ju synnerligen användbara när det gäller att bekämpa baser 

                                                 
57 Intervju med Nils Gustavsson  2005-04-04. 
58 Intervju  med Jan-Gunnar Isberg 2005-04-26. 
59 William S. Lind. Handbok manöverkrigföring, s. 35. 
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m.m. De har inget hot mot sig för närvarande. Vältränad trupp som har getts 
en likartad utbildning är bra. 60 
Slutsats: Rörlighet är en förutsättning för att omsätta manövertänkande till 
manöverkrigföring. Robusthet är i många lägen en framgångsfaktor.  Flyg är 
avgörande då militär trupp har ansvar för områden stora som länder.  
 
Manöverkrig, javisst! Då behov uppstod så gällde det att agera. Från FN-
förläggningar i det aktuella området samlades förband ihop (kraftsamling) för 
att sedan tillsammans agera mot oroligheter mm. Detta innebar att exempelvis 
bara plutoner blev kvar i bataljonscamperna.61 
Slutsats: I detta citat finns det ett klart manövertänkande. Agera genom att med 
tempo kraftsamla. En eventuell risktagning i förläggningarna med anledning av 
kraftsamlingen var medveten.  
 
I en ambition att beskriva de viktigaste militära förmågorna i en mission typ 
UNMONUC svarar general Isberg så här (jag uppfattade inte detta som en 
prioriteringslista, utan snarare som en önskelista). 
Egen förmåga till underrättelse inhämtning i hela operationsområdet. Logistik 
som medger rörlighet över ytan (jag tolkade detta som främst drimvedel och 
resurser att med uthållighet manövrera med förband över de stora ytorna) 
Infanteri för att markera närvara ”boots on the ground”. Infanteri behövs i 
mängder då det efter varje insats i ett oroligt område behövs bevakning även 
efter oroligheterna. Har man inte det riskerar ”milisgrupper” att återvända och 
fortsätta terrorisera civilbefolkningen. Det gäller för FN att ”fylla vakumet”. 
Detta kostar stora mängder trupp. Splitterskyddade fordon som medger både 
”freedom of movement” och ökad ”force protection”. Ett pansarskyttefordon i 
denna del av världen kan förvisso bekämpas med RPG:er men återigen, i detta  
”matcho samhälle” är pansar med kulsruta det samma som respekt, och ju fler 
desto mer respekt. Attackhelikoptern är en framgångsfaktor inom i stort sätt 
alla markoperationer. Med helikopterförbandens tempo och rörlighet kan man 
momentant totaldominera områden med ringa risk för bekämpning. Dessa 
förmågor, inte minst för sensorinformationen, kan bara koordineras om det 
finns ett sammanhängande ledningssystem.62 
 
Slutsatsen är att general Isberg i stort sätt prickat in de som vi kallar för 
”grundläggande förmågorna”. Kanske ingen överraskning men likväl belägg 
för att samordningen av de grundläggande förmågorna är avgörande för 
framgångsrika militära operationer. Infanteri menar Isberg får i modern 
krishantering en avgörande betydelse, och därmed en renässans. ”Boots on the 
ground” går på många platser inte att ersätta med sensorer och/eller tekniska 
övervakningssystem. 
 
 
 
 

                                                 
60 Intervju med Nils Gustavsson 2005-04-04. 
61 Intervju med Nils Gustavsson 2005-04-04. 
62 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-03-17. 
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5.8 Diskussion avseende manövertänkande i KONGO 
Det stora området och den ringa infrastrukturen ger mycket goda möjligheter 
att nyttja manöverteorin som metod. Detta ställer dock krav på att de förband 
som rent militärt skall uppfylla ambitionen i givet mandat har inneboende 
förmågor, för sig eller tillsammans, att agera snabbt och över stora ytor. Mot 
slutet av 2003 hade östra Kongo de förbanden. En annan viktig faktor var 
antalet tillgänglig trupp. 
”I exempelvis Bosninen så förfogades över ca 60 000 soldater på en 
förhållandevis liten yta. I Kongo, fem gånger Sveriges storlek och med ringa 
infrastruktur förfogade FN över ca 11 000.” 63 
Detta konstaterande är en avgörande faktor. För att kunna lyckas så var 
förmågan att kraftsamla och kunna agera med högt tempo avgörande. 
Bildandet av KSF anser jag vara ett mycket bra exempel på hur flera av 
manöverteorins grundelement via en koncept beskrivning omsatts i taktiska 
uppgifter och ambitioner.  
 
I resolutionen givna uppdrag och gällande ROE ger utrymme för 
manöverkrigföring. Dock så innebär huvuddelen av uppgifterna att; 
 ”skapa nödvändiga säkerhetsförutsättningar för själva fredsprocessen och det 
humanitära arbetet”.   
Den svenska regeringens inställning till verksamheten inom UNMONUC 
innebär ingen begränsning i valet av metod. Det är i detta fall glädjande att 
konstatera att det inte innebar någon begränsning i nyttjandet av svensk trupp. 
Å andra sidan handlade det inledningsvis om en chefsofficer och  observatörer.  
Senare tillkom flygplatsenhet och en svensk specialstyrka. För min egen del så 
tror jag det är viktigt ur ett trovärdighets perspektiv att det inte läggs för många 
och för stora nationella begränsningar från nationerna vad avser de deltagande 
förbanden. I den värsta av världar kan sådana begränsningar leda till skapandet 
av  ”A- och B-lag” där B-laget är de som får ta riskerna.  Personligen tror jag 
att det är förband från U-länderna som i första hand riskerar att få ikläda sig en 
eventuell roll som B-lag. 
 
Sammanfattningsvis så finns inom ramen för givet mandat, givna uppdrag och 
gällande ROE utrymme för manöverkrigföring. Det finns heller inte någon 
nationell begränsning vad  avser det svenska deltagandet. 
Det stora området och den ringa infrastrukturen inbjuder till manövertänkande. 
De två brigadernas sammansättning, främst materiellt, gjorde det möjligt. Sett 
ur det multinationella sammanhanget är min personliga uppfattning att det är 
imponerande hur mycket som har åstadkommits.  
Ur detta perspektiv så känns utmaningen att som ”frame work nation” leda en 
EU battle group tillsammans med Finland, Norge och Lettland som mycket 
gripbart. Gripbart, under förutsättningar att vi ser möjligheterna, inte 
problemen och att vi engagerar rätt erfarenhet. General Isberg har en sådan 
erfarenhet. 
 
 
 

                                                 
63 Intervju med Jan-Gunnar Isberg 2005-04-19 
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6. FALLSTUDIE 2, UPPDRAGET  I LIBERIA 

6.1 Bakgrund till LIBERIA konflikten  
Den 18 augusti 2003 undertecknades ett fredsavtal mellan regeringen och de 
två rebellrörelserna i Liberia som förklarade slut på den långvariga konflikten i 
landet. Fredsförhandlingarna skedde under ledning av den västafrikanska 
samarbetsorganisationen ECOWAS, 64 som beslutade att skicka en förtrupp till 
Liberia för att snabbt bidra till att stabilisera den oroliga situationen och få 
igång hjälpsändningar till civilbefolkningen. På basis av generalsekreterarens 
rekommendationer i sin rapport den 11 september antog säkerhetsrådet den 19 
september 2003 resolution 1509 som upprättar FN:s mission i Liberia 
(UNMIL) bestående av en styrka på 15 000 personer i syfte att stödja 
genomförandet av vapenvilan och fredsavtalet.  
 

6.2 Geografiska förhållanden 
Mandatet omfattar det geografiska området Liberia. Landet Liberia omfattar ca 
96 000 km2 och i  Liberia bor det drygt 3,3 miljoner människor. Liberia 
sträcker sig drygt 55 mil längs den västafrikanska kusten. Kraftiga vågor gör 
strandremsan otillgänglig utom i ett fåtal naturliga hamnar. Innanför kusten 
finns en smal och sandig slätt, som övergår i ett kuperat höglandsområde. Flera 
strida floder skär sig ned genom landet mellan de bergskedjor med toppar på 
upp till drygt 1 700 meter som reser sig i norr. Betydande delar av Liberia täcks 
av tropisk regnskog, som dock håller på att övergå i savann på grund av hård 
avverkning.65 

Liberias geografiska förhållanden medger manövrerande och kräver även 
                                                 
64 ECOWAS- Economic Community Of West African States.  En regional grupp av sexton 
stater grundad  1975. 
65 http://www.landguiden.se/  2005-03-15 kl 2335. 
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manövrerande då endast 15000 FN soldater disponeras. Manövrering på 
marken försvåras avsevärt under regnperioderna.   

6.3 De politiska förutsättningarna  
FN:s säkerhetsråd antog den 19 september 2003 resolution 1509  som upprättar 
FN:s mission Liberia (UNMIL), bestående av en militär styrka på upp till 
15000 personer, inklusive 250 militärobservatörer, 160 stabsofficerare, 1 115 
civilpoliser samt civil personal. Resolutionen antogs under kapitel VII i FN-
stadgan och anger fyra huvudsakliga uppgifter för UNMIL66:  
 
1) stödja genomförandet av avtalet om eldupphör,  
2) underlätta humanitär verksamhet och främjande av mänskliga rättigheter,  
3) stödja reformering av säkerhetssektorn, samt  
4) stödja genomförandet av fredsavtalet.  
 
Återigen så är min uppfattning att endast uppgifter som berör enbart den 
militära förmågan fullt ut kan nyttja manöverkrigföringen som metod. Detta 
innebär att endast ett fåtal av uppgifterna som givits till UNMIL är av sådan 
karaktär.  
 
Huvuddelen av dessa uppgifter måste lösas genom samverkan med andra, där 
andra behov en rent militära måste anses som styrande. Återigen att skapa 
nödvändiga säkerhetsförutsättningar kan ses som ”paraply uppgift” för 
huvuddelen av de militära förbanden.    
 
Det svenska kompaniet utgjorde en mycket viktig del av den QRF som COM 
UNMIL hade till sitt förfogande. De uppgifter QRF gavs av  COM UNMIL 
var:  
 
1) Beredd att vara snabbinsatsstyrka i hela Liberia.  
2) Agera som förtrupp och TA och SÄKRA nyckelpositioner. 
3) Genomföra säkrings- och sökoperationer i utropade vapenfria zoner. 
4) Stödja DDRR-processen med främst skydd och säkerhet 
5) Bistå med att upprätta säkerhet och rörelsefrihet längs huvudvägarna i 

Liberia. 
6) Bistå med skydd mot civila som hotas av våld. 
 
Vad avser manöverkrigföring så är främst uppgift 1-2 men även 3 och 5 enligt 
ovan uppgifter som med fördel kan nyttja manöverkrigföring som metod. Det 
är rent militära uppgifter  vilka kan lösas på flera olika sätt.  
 
Vad gäller ROE för UNMIL:s insats så  framgår dessa av annex E i C ATK 
Operationsorder för Liberia (2004-01-25). Efter studie av detta dokument vill 
jag framför allt lyfta fram följande:  
När de utfärdas i form av en tillåtelse bemyndigar de chefer (commanders) att 
vidta vissa specifika åtgärder om dessa bedöms nödvändiga för att uppnå syftet 
med missionen. ROE:na ger utrymme för att, om nödvändigt, handla offensivt i 
                                                 
66  http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/mandate.html  sid 3-4 2005-05-02. 
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syfte att säkra genomförandet av de uppgifter som ålagts UNMILs militära 
komponent.67 
Alla chefer är skyldiga att söka klargörande om de gällande ROE anses 
otydliga eller olämpliga för den militära situationen. 68 
Det krävs en säker identifikation av fientliga styrkor före insats. Obesvarad 
indirekt eld är förbjuden.69 
 
I vilken omfattning ROE utgjorde ett stöd eller en begränsning för QRF?  
 
”vi uppfattade att ROE tillät oss att uppträda kraftfullt och robust. Mycket 
handlade om en attityd hos cheferna. I ett fall fick vi nästan (?) kritik för att vi 
inte använde våld då vi tog bort en illegal marknadsplats. Vi nöjde oss med att 
skriva en rapport.” 70 
 
”ROE är ett stöd och ett måste för att soldater och förband skall kunna 
fungera. Tolkningar görs av förbanden i UNMIL från lägsta nivån 
kompanichef, i slutändan av Force Legal Advisor. Ett flertal scenarier har 
genomförts som MUS71 inom kompaniet för att chefer och soldater skall vara 
mentalt förberedda. Det är i dessa fall nödvändigt att ha ROE och att fastställa 
utifrån ROE som grund vad man kan och inte kan. I vårt fall kap VII har ROE 
inte varit en begränsning. FC UNMIL har till och med uttryckt att vi borde 
använt vapenmakt vid något tillfälle för att statuera exempel”.72 
 
Min uppfattning är att proportionaliteten, d.v.s. den mängd våld, som i 
intensitet, varaktighet och omfattning är rimlig för att uppnå ett tillåtet mål inte 
är något nytt. Detta anges exempelvis i Geneve konventionen.  Mina slutsatser 
efter att ha studerat i vilken omfattning ROE möjliggör agerande enligt 
manöverteorin som metod är att ROE inte utgör någon stor begränsning. Dock 
så finns det risk för att kravet på ”säker identifikation” försvårar ambitionen att 
agera före en motståndare och /eller att detta ställer krav på en underrättelse 
förmåga som inte missionen kan leva upp till. Det synnerligen robusta bidraget 
som det svenska mekaniserade kompaniet innebar i LIBERIA anser jag också 
bidragit till att de svenska officerarna är nöjda med de ROE som gäller. De har 
haft väldigt få behov av att nyttja våld då exempelvis stridsfordonen inger 
oerhörd respekt och därmed skapar ett mentalt överläge. 
 
 
 
 

                                                 
67 ROE för den militära komponenten av förenta nationernas insats i LIBERIA (C ATK 
OPORDER för LIBERIA 2004-01-25 ,E-2. 
68 Ibid. E-7. 
69 Ibid. E-17 
70 Intervju med Ola Kereby 2005-04-08. 
71 MUS-Muntlig stridsövning. 
72 Intervju med Michael Andersson 2005-04-05. 
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6.4 Svenska regeringen om missionen 
Den 9 januari 2004 överlämnade FN en formell förfrågan till Sverige att bidra 
med ett mekaniserat skyttekompani till UNMIL.73 
 
Regeringen förslag var att riksdagen skulle ge sitt medgivande till att 
regeringen ställer en väpnad styrka bestående av högst 240 personer till 
förfogande för deltagande inom ramen för UNMIL under 12 månader.  
Regerigen definierar även FN mandatet, tillika legitimiteten för insatsen. Det 
står i propositionen;  
”Trots att samtliga parter i konflikten lämnat samtycke till närvaron av FN-
styrkan i Liberia har UNMIL fått ett mandat under kapitel VII i FN-stadgan. 
Detta innebär att UNMIL även har fått mandat att vidta åtgärder av 
fredsframtvingande natur, inklusive en rätt till våldsanvändning som går 
utanför traditionella fredsbevarande styrkors rätt till självförsvar. Eftersom 
den svenska styrkan inte ställs till UNMIL:s förfogande enbart för 
fredsbevarande verksamhet, krävs att riksdagen lämnar medgivande till 
insatsen.” 
Propositionen avslutas med;   
”Slutligen är det av svenskt intresse att delta med det föreslagna förbandet, 
som är anmält till FN:s styrkeregister UNSAS, för att visa på Sveriges vilja att 
delta med till registret anmälda förband, samt för att dra lärdomar av de 
erfarenheter som Försvarsmakten erhåller i samband insatser med dessa 
förband i internationella fredsfrämjande operationer74”. 
 
 
  

6.5 UNMILS:s svenska förband 
 
Det svenska mekaniserade skyttekompaniet består bl.a. av: ca 230 personer och  
13 stridsfordon 90C,  7 pansar terrängbil 203, samt  6 st splitterskyddade 
bandvagnar 309. Förbandet medför cirka 140 containrar med materiel, ett tiotal 
lastbilar och ett tiotal personterrängbilar. Det finns även en stödenhet med 
underhålls- och stabsfunktioner samt fyra officerare till QRF:s bataljonsstab. 
 
I regeringspropositionen står det: 
”Men för att UNMIL skall kunna genomföra sitt mandat krävs att 
medlemsstaterna ställer upp med resurser i form av kvalificerade och robusta 
truppbidrag. Irland bidrar med en reducerad bataljon på omkring 450 
personer och det finns ett starkt behov av att förstärka det irländska bidraget 
för att UNMIL skall få en kraftfull reservbataljon och snabbinsatsstyrka. Ett 
svenskt bidrag med ett mekaniserat skyttekompani på upp till 240 personer är 
ett starkt efterfrågat bidrag till UNMIL och den irländska bataljonen. Ett 
kvalificerat svenskt förband med god tradition och förmåga av fredsbevarande 

                                                 
73 Regeringens proposition 2003/04:61, svenskt deltagande i FN:s mission i LIBERIA. 
74 UNSAS- United Nations Stand-by Arrangement system. 
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uppträdande, utrustat med moderna pansarskyttefordon, skulle utgöra ett 
viktigt bidrag till missionen”. 75 
 
I slutrapporten för LA 02 står det: 
”Jag anser att stridsfordon 90 under missionen har bevisat sin lämplighet för 
uppgiften i motsats till vad många inom FM och FN ansett i förhand. 
Kompaniet är i praktiken den enda bandgående enheten i UNMIL vilket 
framförallt under regnperioden innebar att vi var de enda som kunde ta oss 
fram längs flera vägsträckningar. Även om risken för att förstöra vägar alltid 
bör tas i beaktande så är framkomligheten en av förbandets största tillgångar. 
Bandvagnarna är ett mycket gott komplement av samma anledning och 
tillförsel av ytterligare 3-6 bandvagnar skulle ytterligare öka möjligheterna att 
lösa uppgifter under extrema vägförhållanden. Dock kan bandvagnen aldrig 
ersätta stridsfordonen ur aspekten verkan och avskräckande effekt. Även under 
upploppen i Monrovia visade sig stridfordonen vara rätt verktyg. De har en 
mycket stor avskräckande effekt på potentiella våldsverkare och förmåga att 
manövreras i besvärlig urban miljö. Pansarterrängbilarna är ett bra 
komplement som en pluton på kompaniet. Dock är deras framkomlighet längs 
leriga vägar, i bebyggelse och över dåliga broar en begränsning. Detta 
uppvägs dock av snabbheten och räckvidden på bättre vägar.” 76 
 
De genomförda uppgifter som jag kommer att analysera är de som framgår 
under rubriken ”genomförda operationer” i slutrapporterna för LA 02.  
Innan jag analyserar manöverkrigets inslag eller ickeinslag i QRF vill jag ge en 
beskrivning av den multinationella miljö i vilken bataljonen agerade.  
UNMIL militära ledning utövas av en multinationell stab. Personal från mer än 
20 länder finns representerade i denna stab och stabsarbetstraditionerna 
uppfattades av den svenska personalen mycket varierande, vilket även gällde 
kunskaperna om hur man kan och bör leda operationer. COM UNMIL har 
inldelat LIBERIA i fyra st sektorer inom vilka verksamheten leds av en 
brigadchef. 
QRF, i vilken det svenska kompaniet ingår, är grupperat i huvudstaden 
Monrovia som ligger i sektor 1. 
Normalt leds bataljonen genom order efter hand och/eller kompletterande order 
grundade på gällande operationsorder för missionen i Liberia. Exempel 
(utdrag) på en order till QRF framgår av bilaga 4. Normalt inför en uppgift som 
bataljonen får erhölls en förberedande order. Efter ev dialog med 
missionshögkvarteret utformade bataljonstaben själv ordern som sedan 
lämnades till UNMIL:s högkvarter för godkännande och påskrift. Denna något 
ovanliga metodik fungerade väl. Då bataljonen är den militära chefens 
snabbinsatsstyrka så var snabbt agerande oftast nödvändigt och den operativa 
förståelse för hur man på mest effektiva och stridsekonomiska sätt nyttjar det 
svenska mekaniserade kompaniet var begränsad visade sig denna metod 
lämplig att använda. Även om detta kanske inte var avsikten så är detta en 
metod som verkligen möjliggör uppdragstaktik.  
Den främsta bristen som påverkat bataljonen har varit informationsutbytet och 
samspelet mellan UNMIL:s operationscentral och Joint Mission Analysis 

                                                 
75 Regeringens proposition 2003/04:61, svenskt deltagande i FN:s mission i Liberia. 
76 Försvarsmakten, Slutrapport LA 02, 2005-03-18, Kap 4 .2 organisation. 
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Center (JMAC), d.v.s. den plats i vilken man analyserar vad som hänt, vad som 
pågår och vad som kan tänkas hända) som ej har fungerat väl. Efterhand 
förbättrade högkvarteret sina rutiner och uteffekten ökade. Sambandet var 
inledningsvis ett stort problem inom UNMIL, men har nu förbättrats avsevärt.  
Force HQ leder uteslutande från stabsplats och har ingen förmåga att leda 
operationer från främre ledningsplats. Den stundtals bristfälliga underrättelse 
funktionen naturligtvis har begränsat lägesuppfattningen och därmed förmågan 
att agera i tid.  
Den irlänsk-svenska   bataljonen har indelats i tre olika kompanistridsgrupper 
eller ”Team”. Teamen benämns Alpha, Bravo och Charlie. Det svenska 
kompaniet benämndes Team Charlie. Organisationen i respektive Team 
anpassas beroende på uppgift och hotbild. Rotationen av de nationella delarna 
hade anpassats så att de inte skedde samtidigt. Detta för att det alltid skulle 
finnas en kärna av erfarenhet vid förbandet. Viktigt är också att med de nu 
gällande reglerna för permissioner (leave) så var över tiden ca 20% av 
förbandet inte tillgängligt. 
Vid lösande av rutinuppgifter eftersträvas alltid en mixning av svenska och 
irländska förband, normal styrka var att underställa en svensk eller irländsk 
pluton till det Team som skall lösa en rutinuppgift. Vid lösande av uppgifter 
med hög riskfaktor var strävan att hålla teamen nationella. Främsta orsak till 
detta är språk och samträning. Normalt är varje Team självförsörjande i sex 
dygn vid lösande av en uppgift. Löses uppgiften under längre tid genomförs 
underhållsersättning via landsvägsfordon eller helikopter.  
 
 

6.6 Genomförda uppgifter och operationer 
Efter genomläsning av slutrapport, vecko- och månadsrapporter stod det klart 
för mig att uppgifterna i mångt och mycket var av samma karaktär. Den 
absoluta huvuddelen av det svenska kompaniets uppgifter bestod i att 
genomföra patrullering.  
 
”Patrullverksamheten har varit mycket omfattande och genomförts i hela 
Liberia med fokusering på de olika DDRR-siterna, samt patrullering vid olika 
oroshärdar. Man kan konstatera att bataljonen har ett mycket gott och aktat 
renommé, fighters är rädda för styrkan och civilbefolkningen ser på bataljonen 
som deras hopp för en bättre framtid.77 
 
I de fall uppgiften låg långt bort från förläggningen nyttjades helikoptrar. LA 
01 initierade ett mycket gott samarbete med den Ukrainska helikopter enheten, 
Ukrainian Aviation Unit (UAU). Samarbetet med UAU har medförde 
betydande fördelar vad avser operationell effektivitet och hög grad av Force 
Protection. Den svenska delen av bataljonstaben var pådrivande i denna 
utveckling och fastställde de procedurer som används av QRF:n vid luftburna 
operationer.78 Detta samarbete övertogs och utvecklades av LA 02. 
 

                                                 
77 Intervju med Ola Kereby 2005-04-08. 
78 Försvarsmakten, Slutrapport för LA 01, 2004-09-05. HKV beteckning 01800:73493. s. 102. 
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Inledningsvis så var min idé att redovisa respektive operation i den ordning 
som de genomfördes. I anslutning till beskrivningen av respektive operation 
skulle uppgiften, syftet och högre chefs intentioner redovisas. Dessa tre punkter 
var direkt tagna ur aktuell operationsordern. Därefter följde kommentarer från 
kompanichefen och planeringsofficeren i bataljonstaben. Dessa kommentarer 
har inhämtats genom intervjuer. Respektive operation avslutades med mina 
slutsatser av i vilken omfattning respektive operation kunde beskrivas utifrån 
de tre manöverteoretiska indikatorerna. Ett exempel på hur det såg ut följer 
nedan. 
 
040905--12 genomfördes operation  NORTHERN STAR (Voinjama i sektor 
2). Denna operation, som tillika var det svenska kompaniets första ”long range 
patrol” (LRP), syftade till att visa kraftfull FN närvaro och samtidigt öppna en  
av de sista DD-siterna.  I den order  som reglerade denna operation framgick 
bl.a79:  

Uppgift: 
QRF/TEAM CHARLIE patrol, will depart from HOTEL AFRICA through 
GBARNGA to VOINJAMA arriving NLT 071400 Sep 04 in order to display a 
strong UNMIL presence during the early stages of the DD process at 
VOINJAMA over the period 8-9 Sept 04. 

Commanders Intent  

This operation is being conducted in order to display a strong UNMIL 
presence during the early stages of the DD process at VONJAMA over the 
period 8-9 Sept 04 and not to get directly involved in the DDRR process. 

Reserve.  

Team BRAVO is the QRF on 1h NTM. 

Deltagande personal om uppgiften:80 Syftet med denna operation var att ”biffa 
upp” UNMIL:s närvaro i VOINJAMA inför öppnandet av en ny 
avväpningsstation. Detta innebar att vi kraftsamlade med samtliga kompaniets 
strf 90. Syftet var ju bl.a. att visa  kraftfull FN närvaro. Alltså många soldater 
och ”stora stygga stridsfordon”. Operationen genomfördes under 
regnperioden i en mycket oländig terräng. Detta innebar i sin tur att vi var 
tvungna att planera för alternativ om något eller några fordon inte skulle ta sig 
fram. Operationen visade sig också kräva flexibilitet då det var viktigt att vara 
framme kvällen innan den 6.maj. Detta innebar att fordon som kört fast 
kvarlämnades med efterpatrull för att inte äventyra målet att vara på plats i 
tid.  På morgonen efter skulle en ny DDR-siten öppnas och det var viktigt för 
UNMIL att visa robust närvaro och ta markoperativ kontroll vid och omkring 
avväpningssiten innan själva avväpningen skulle påbörjas. Vi hade ju själva 
utformat ordern. Så visst var det uppdragstaktik.  
 
 
 
 

                                                 
79 FRAGO QRF PATROL TASK TO VOINJAMA 06-12 SEP 04. HQ QRF 04.sept 2004. 
80 Intervju med Ola Kereby samt Tomas Vrenngård  2005-04-08.  
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Slutsatser: 
Uppdragstaktik? Högre chef angav ett tydligt syfte med operationen. Detta 
tillsamman med decentralisering av ledning medgav, och uppfattades av 
genomförandechefen, som uppdragstaktik.  
   
Styrkor och svagheter? Detta är ett bra exempel på hur UNMIL använder 
styrkan som här består i stridsfordonen. I de fall risken för egna förluster är den 
egna kritiska sårbarheten och därmed en svaghet så är nyttjandet av 
stridsfordonen ett av de bästa sätten att neutralisera denna svaghet. Bandvagnar 
medfördes för att kunna komplettera underhållstrafiken vilket därmed kan 
anses neutralisera en annan svaghet.  
 
Kraftsamling? Detta uppfattar jag som kraftsamling då samtliga stridsfordon 90 
deltog i syfte att ”display a strong UNMIL presence”, alltså visa en stark och 
robust UNMIL närvaro. Stridsfordonen utgör UNMIL:s kraftfullaste  
komponent på marken och är samtidigt det bästa skyddet. Att uppträda med 
flera stridsfordon i Liberia är att kraftsamla. Ett kompani avdelades som reserv. 
 
Tempo? Då detta var ett uppdrag som var planerat i förväg, och såldes inte en 
reaktion på något så var tempot underordnat den övriga verksamheten. Dock så 
var det av största vikt att komma fram i tid. 
 
Slutsats: 
Ett påtagligt inslag av uppdragstaktik uppfattades. Kraftsamling var det då 
samtliga stridsfordon användes.  Detta kan också ses som ett agerande med 
styrkan mot en identifierad svaghet, d.v.s. en ev motståndares förmåga att 
verka mot ett eller flera stridsfordon. Ur ett ”mikro perspektiv”, i detta 
sammanhang det samma som ett genomförande perspektiv, kan denna 
operation beskrivas med hjälp av de manöverteoretiska indikatorerna.   
 
Efter att ha analyserat de övriga operationerna kan jag konstatera att 
uppgiftsställningen och högre chefs syfte är tämligen snarlika. Detta är inte 
särskilt anmärkningsvärt då UNMIL och FN har lyckats att stabilisera läget i 
Liberia och exempelvis LA 02 lyckats att undvika direkta stridigheter. Detta 
har inneburit att LA 02 har fått genomföra planerad verksamhet i mycket stor 
omfattning.  
Den svenska insatsen i Liberia har alltså gått mycket bra: 
” Sverige gör en viktig insats för fred och utveckling i Liberia. Jag är mycket 
stolt över våra truppers insatser i Liberia. De har fått mycket goda vitsord och 
är högt uppskattade både av FN liksom av lokalbefolkningen. Vi ska komma 
ihåg att man dessutom ofta tvingats agera under svåra förhållanden. 81   
 
En kort redovisning av övriga nio operationerna samt deltagande officerares 
kommentarer återfinns i uppsatsens bilaga 5.  
 
Är det då kraftsamling så fort QRF agerar med stridsfordonen? Ja, även om 
kraftsamling inte var det som UNMIL ville åstadkomma så kan alla önskbara 
resultat av en planerad kraftsamling skönjas. Med detta menar jag framgång, 
                                                 
81 Leni Björklund, http://www.regeringen.se/sb/d/5100/a/39714 , 2005-03-01. 
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lokal överlägsenhet och att samtliga uppgifter löstes. Detta skedde dessutom 
utan förluster. 
”Inte vid något tillfälle har någon av de olika parterna i Liberia öppet vågat 
konfrontera bataljonens förband.”  82 
 

6.7 Erfarenheter från UNMIL 
Här presenteras ett urval av de svar som de intervjuade officerarna har givit. 
Viktigare slutsatser redovisas efter vissa citat. 
 
”ROE kanske inte blev riktigt prövat. Vi var ju aldrig i eldstrid.  Dock så 
genomfördes kontinuerlig utbildning och de gånger vi var tvungna att ”visa 
styrka” uppfattade jag att vi kände att vi hade mandat att agera.”  83 

 
”vi svenskar har nog en mer inneboende respekt för efterlevnad av ROE. Vi 
upplevde dock ROE som ett stöd och det genomfördes ett antal genomgångar 
med såväl soldater som officerare innan en operation genomfördes. Vår 
folkrättsrådgivare hade en god inblick i de gällande ROE och även en 
personlig kontakt med högkvarterets motsvarighet vilket gjorde att vi kände att 
vi hade god kontroll över gällande regler. Jag hade även uppfattningen att 
man från UNMIL HQ hade en ganska ”vidsynt” syn på hur ROE skulle tolkas. 
Dock kunde man inte ta detta som ett legitimt sätt att eskalera våldstrappan 
alltför fort.84 
Slutsats: Det svenska kompaniet i UNMIL upplevde ROE som ett stöd. En 
aktiv folkrätts rådgivare är en framgångsfaktor i modern krishantering. Det 
finns skillnader i synen på ROE. Västländer anses i vissa fall ha en striktare 
syn. 

 

”Som jag skrev innan så var det ganska ringa med de värdeord du skriver om, 
delvis på vad jag skrivit i fråga 1 men även för att situationen var sådan att det 
var relativt stabilt inom landet och det kom aldrig till några riktigt allvarliga 
incidenter som krävde mer kraftfullt militärt ingripande. Till del så försöktes 
vissa operationer hemlighållas då det var vissa känsliga ingripande som skulle 
genomföras. Det lyckades relativt väl att dölja var och när dessa operationer 
skulle genomföras. Vad gäller tempo så var avstånden, infrastruktur och 
terräng sådana att det var svårt att skapa tempo i en insats. Jag tror inte man 
skulle kunna öka detta eftersom man även måste ta hänsyn till ROE vid en mer 
allvarlig incident. Tempo i sig har heller ingen betydelse i den typ av 
fredsinsats som vi verkade inom. Kraftsamling nyttjades vid uppstart på de 
olika insamlingsplatserna för vapen från gamla fighters. Man försökte då 
eftersträva så kraftfull militär närvaro som möjligt, dels med förtätning av 
förband som var grupperade inom aktuellt område, men även att delar ur 
QRF.n  patrullerade och visade närvaro såväl före, vid uppstart samt den 

                                                 
82 Intervju med Ola Kereby 2005-04-08. 
83 Intervju med Ola Kereby 2005-04-08.  
84 Intervju med Michael Andersson 2005-04-05.  
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första kritiska tiden. Detta lyckades väl trots stora ansamlingar av s.k. 
exfighters. ” 85 
Slutsats: Den svenska kontingentschefen anger att det lugna läget i Liberia 
medförde att det egentligen inte var tal om att överföra manövertänkandet i 
praktisk handling. Den robusthet med vilken kompaniet kunde agera var en 
bidragande orsak till det framgångsrika arbetet. Tempo var under dessa 
förutsättningar inte avgörande.  
 
”Kraftsamling blev aldrig riktigt prövat. Kraftsamling i dessa fall är dock mht 
stridande parter strf 90 komp i sig. Uppdragstaktik används och är en mkt bra 
metod vid lösande av uppgifter av den karaktären vi haft. Styrkor och 
svagheter tas det viss hänsyn till när det gäller nyttjande av de olika 
kompanierna och deras stödenheter. IRBn och Swecon löste olika uppgifter 
mht mtrl  och personal. Sverige måste utveckla sig när det gäller förståelse för 
att ingå i en internationell organisation.” 86 
Slutsats: Denna kontingents chef uppfattar mera inslag av uppdragstaktik och 
samlat agerande med stridfordon i denna miljö är att kraftsamla.  
 
”Jag anser att det finns olika typer av fredsinsatser och beroende på vilken typ 
så kan man välja olika sätt att leda insatserna. Jag anser dock att det är av 
stor vikt att vi försöker utbilda våra enheter i såväl väpnad strid som att kunna 
nyttja de du försöker beskriva i din uppsats d.v.s. tempo, initiativ, kraftsamling, 
uppdragstaktik etc. Viktig är att inför uppsättandet av EU Battlegroup noga 
fundera på hur detta skall genomsyra den EU BG som Sverige skall ta lead för. 
Erfarenheterna från UNMIL med en delad bataljon pekar på, åtminstone för 
mig, att tekniker, stabsmetodik m.m. måste noga ha övats och prövats för att 
det skall fungera. I vissa fall tror jag t.o.m. att det skall övervägas om alla 
ingående enheter skall genomföra en operation tillsammans. Vid svårare 
uppgifter, motsvarande Irak,  är det nog nästintill en omöjlighet att genomföra 
uppgifter i en multinationell bataljonsstridsgrupp.” 87 
Slutsats: Här uppfattar jag att det som åstadkoms i UNMONUC inte uppfattas 
som realistiskt ur ett västerländskt perspektiv. Förmågan att genomföra 
operationer uppfattas som liktydigt med förmågan att agera multinationellt så 
länge inget händer, för att då någonting händer agera nationellt. Det är just 
detta som vi, enligt min uppfattning, genom övning med andra nationer måste 
få bort. 
 
”Med manöverteorin som grundläggande filosofi kan man komma mycket långt 
när det gäller ledning och nyttjande av förband. Men det behövs en mera 
utvecklad metod för agerande vid lösande av PSO. Initialt kan det bli mycket 
manöverkrig när FN går in i en operation men efterhand som det övergår i 
avväpning – övervakning blir uppgiften helt annorlunda. Träning av förband 
inom en internationell organisation måste utvecklas.” 88  

                                                 
85 Intervju med Michael Andersson 2005-04-05. 
86 Intervju med Peter Torgén 2005-03-06. 
87 Intervju med Michael Andersson 2005-04-05. 
88 Intervju med Peter Torgen 2005-03-06. 
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Slutsats: Manövertänkandet uppfattas som mest relevant i etableringsfasen av 
en mission. Om missionen lyckas handlar det därefter om att separera, 
övervaka, skydda, hjälpa och återuppbygga.  
 

6.8 Diskussion avseende manövertänkande i LIBERIA 
”En riktigt framgångsrik militär håller nere antalet framgångsrika 
operationer”.89 
Det som kan sägas avseende de manöverteoretiska indikatorernas inslag i de av 
02 genomförda operationerna är att i det sammanhang som det svenska 
mekaniserade kompaniet agerade så var det kraftsamling. Man kan då ställa sig 
frågan, är det kraftsamling så fort detta kompani agerar? Ja, sett i 
sammanhanget Liberia var detta en i alla avseenden överlägsen styrka. Hade 
exempelvis det svenska kompaniet agerat i Irak hade knappast någon pratat om 
kraftsamling.   
Ett annat viktigt konstaterande är att det under tiden för LA 01 och LA 02.s tid 
i UNMIL  har det inte förkommit några öppna fientligheter mellan de tidigare 
stridande parterna. Det finns alltså inte något egentligt ”mät tillfälle” där QRF 
var tvungna att agera snabbt och med stort inslag av vapenmakt utan 
huvuddelen av verksamheten utgjordes av i förväg planerade operationer.  I 
detta sammanhang har alltså  FN lyckats bra i Liberia.  
”Inte vid något tillfälle har svenska soldater varit inbegripna i direkta 
stridigheter.” 90 
 
I vilken omfattning detta berodde på ”de överlägsna stridsfordonen” är svårt 
att säga. Dock ger slutrapporten för LA 01 en indikation på att kraftsamling av 
stridfordonen är en del av förklaringen: 
”Kompaniet har arbetat som larmstyrka med hela Liberia som insatsområde, i 
stort sett alla uppgifter har löst med helt kompani. Det ligger i linje med det 
som hela tiden varit bataljonschefens stridsidé, force protection och 
kraftsamlat agerande. Kompaniet har inte vid något tillfälle varit inblandat i 
vad som kan betecknas som stridsaktivitet. Kompaniets tunga utrustning och 
kraftfulla agerande har vid alla insatser haft en sådan inverkan på parterna att 
all fientlighet/kriminalitet avtagit.” 91 
Slutsats: Att agera med QRF:s team Charlie var att kraftsamla. 
 
Vad avser inslaget av uppdragstaktik i QRF så uppfattar ”genomförande nivån” 
ett mycket stort inslag av uppdragstaktik och medbeslutande rätt. Det framgår 
också att den –som de svenska officerarna uppfattade- relativt låga 
kompetensen att leda och planera verksamhet med ett modernt mekaniserat 
förband gjorde att UNMIL -och QRF staben helt enkelt angav mål och i 
förkommande fall önskat slutläge och därefter uppdrog till den svenska 
kompaniledningen att utforma ordern för verksamheten. Detta uppfattades som 
uppdragstaktik, men om det var UNIML:s vilja och avsikt är inte lika säkert. 
En kontingents chef  anger exempelvis;  

                                                 
89 Prof Nils-Marius Rekkedal, Föreläsning om Sun Zi för FHS 03-05, 2003-10-03. 
90 Försvarsmakten, Slutrapport LA 02, 2005-03-18, Bilaga 1.  
91 Försvarsmakten, Slutrapport för LA 01, 2004-09-05. HKV beteckning 01800:73493. s. 111. 
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”Min bedömning att det ej var uppdragstaktiken som styrde i UNMIL. Detta 
grundar jag på att dels så är ROE i sig en hämmande faktor då du alltid måste 
finnas på en så lång eskaleringsnivå som möjligt men även på att i den 
internationella miljön vi var i och de nationer som innehade de ledande 
positionerna så var uppdragstaktik inte styrande. Afrikanska och asiatiska 
länder har ett mer toppstyrt ledarskap vilket gjorde att det skulle ledas 
detaljstyrt från högsta ledning. Som exempel så var det under delar av tiden 
Force Commander själv som gav uppgifter till QRF. Var inte han på plats så 
kunde inte operationsledaren ge order. Detta gjorde att lednings vägar ibland 
var lite konstiga.” 

Slutsats: Den svenska kontingents chefen  uppfattar kommandostyrning på den 
nivå som han agerar. Dock så framgår det att kompanichefen uppfattar att han 
med planeringsofficeren i bataljonstaben har stor handlingsfrihet i lösandet av 
uppgifterna. 

 
Vad gäller ”styrkor och svagheter” så  är dessa inte lika lätt att identifiera. 
Visst, man kan som tidigare nämnts konstatera att agerande med stridsfordonen 
är att agera med styrka mot en ev fiende, samt att detta även innebär att man 
neutraliserar en egen svaghet då skyddet av de egna förbandet ökar avsevärt. 
Det samma gäller nyttjandet av helikoptrarna. Helikoptrarna uppfattades i 
luften som ett stridsfordon på marken, alltså i det närmaste totalt överlägsna.   
”Ett väl utvecklat samarbete med Ukrainian Aviation Unit(UAU) har byggts 
upp över tiden. Samarbetet med UAU har medfört betydande fördelar för LA 
01 vad avser operationell effektivitet och hög grad av Force Protection. UAU 
har sammanfattningsvis varit en mycket väl fungerande samarbetspartner för 
LA 01 och hela bataljonen.” 92 

Slutsats: Då de tidigare stridande parterna inte har genomfört några väpnade 
aktioner är det svårt att identifiera i vilken omfattning QRF systematiskt nyttjat 
egna styrkor mot någon parts svaghet. Dock så innebär agerande med 
stridsfordon och helikopter i Liberia att man agerar med en styrka som inte 
ifrågasätts.   

Då QRF inte behövt engagera sig i eldstrid och/eller efterhandssituationer så 
har tempot som regel varit av underordnad betydelse. Dock finns det ett bra 
exempel på hur UNMIL hade förmågan att vid behov ”skruva upp tempot”. I 
operation ”LOXODONTA” (Bilaga 5 sid 2) framgår det;    
”Pga oroligheter i MONROVIA så gav COMUNMIL order att avbryta 
operationen och göra helt om. UNMIL skaffade på kort tid fram helikoptrar 
som hämtade huvuddelen av den svenska personalen för transport till campen 
för att kunna åka mot MONROVIA med stridsfordonen. Man blev imponerad 
över den snabba samordning som UNMIL åstadkom. På mycket kort tid fick 
man fram helikoptrar så att personal kunde transporteras till campen och 
därefter lösa ny uppgift med stridsfordonen.” 
Tempot var ofta inte avgörande men förståelsen fanns där. 
 
Sammanfattningsvis så är min uppfattning att det går att indentifiera de fyra 
indikatorerna i UNMIL:s QRF. Kanske inte ur ett traditionellt perspektiv men 

                                                 
92 Försvarsmakten, Slutrapport för LA 01, 2004-09-05. HKV beteckning 01800:734, s.101. 
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ur ett ”agera” perspektiv. Medvetet eller inte, med nedanstående citat kan jag 
konstatera  att det förmodligen också finns en intellektuell sida av 
frågeställningen, inte bara en resursmässig. 
”för mig är manövertänkande just ett sätt att tänka, att aldrig godta ett låst 
eller hopplöst läge utan att genom aktivt handlande manövrera sig fram till 
nya möjligheter.” 93 

Medvetenheten om manövertänkandets betydelse anser jag präglar de 
officerare jag intervjuat från QRF. 

Mandatet, resolutionerna och Sveriges inställning medgav manöverkrigföring. 
Möjligheterna till agerande enligt manöverteorin var mycket större inom QRF 
då de av COM UNMIL fått ”egna” uppgifter. De geografiska förhållandena,  
främst operationsområdets storlek och den begränsade infrastrukturen, utgjorde 
tillsamman med förbandets mycket höga kvalite på framför allt fordonen bra 
motiv för att välja att agera enligt manöverteorin.  
 
Sammanfattningsvis är de geografiska förhållandena i Liberia, främst storleken 
och den begränsade infrastrukturen, av sådan art att ett förband med taktisk 
rörlighet kan och bör agera enligt manöverteorin.  Det finns även utrymme för 
agerande enligt manöverteorin i ett antal av de uppgifter som resolutionen 
anger för UNMIL. Detta utrymme ökade avsevärt i de uppgifter COM UNMIL 
gav till QRF. De politiska styrdokumenten i form av mandat och uppgifter ger 
UNMIL utrymme för agerande enligt manöverteorin. ROE uppfattades, och 
tolkades, på ett sätt som medgav ett offensivt uppträdande och kan därför inte 
anses omöjliggöra manöverteorin som metod. Det finns inte heller från den 
svenska regeringens sida någonting som direkt, eller indirekt interfererar med 
ett svenskt förbands vilja och/eller ambition att nyttja manöverteorin som 
taktisk idé. Ingen nationell begränsning pålades det svenska deltagandet vilket 
sammantaget innebär att chefen för UNMIL hade full handlingsfrihet med det 
svenska förbandet.  
 
Det fanns och finns således enligt min bedömning förutsättningar att agera 
enligt manöverteorin med det svenska förbandet i UNMIL. Dessa 
förutsättningar är främst de materiella och utgörs främst av skyddet, 
rörligheten, eldkraften. Rörligheten är i detta sammanhang intimt förknippat 
med den ukrainska helikopterenheten. Denna enhet var avgörande för insats 
med tempo då avstånden var långa. Behovet av att agera med ett högt tempo 
var inte påtagligt då FN bidrog till att läget över tiden var relativt lugnt. QRF 
hade dessutom en inneboende flexibilitet vad  avser framryckningsmöjligheter. 
De kunna, förutom att transporteras med helikopter, välja mellan stridsfordon, 
pansar terrängbilar och/eller bandvagnar.  
 
 
 
 
 

                                                 
93 FÖRSVARSHÖGSKOLAN, Uppdragstaktik en ledningsfilosofi i förändring, Redaktörer 
Anders Cedergren och Peter Mattsson (Vällingby: Elanders Gotab AB, 2003), Kap 11 av Ulf 
Henriksson. sid 283. 
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7. SLUTDISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att belysa i vilken omfattning manövertänkandet är 
tillämpbart i moderna fredsbevarande insatser. Jag har för att belysa detta 
genomfört två stycken fallstudier.  I dessa båda fallstudier  har jag analyserat 
de politiska, geografiska och militära förutsättningarna för manövertänkandet.  

7.1 Svar på uppsatsens frågeställning 
Är manöverteorin som metod tillämpbar i moderna fredsbevarande insatser? 
För att belysa uppsatsens huvudfrågeställning tog jag hjälp av tre stycken del 
frågor. Delfrågorna med svar samt svaret på huvudfrågeställningen redovisas 
nedan. 
• Vilka var dom politiska, geografiska och militära förutsättningarna för 

agerande enligt manöverteorin i respektive mission?  
De politiska styrdokumenten i form av mandat och uppgifter gav de båda 
missionerna utrymme för agerande enligt manöverteorin. ROE uppfattades, och 
tolkades, på ett sätt som medgav agerande och kan därför inte heller anses 
omöjliggöra manöverteorin som metod. De geografiska förhållandena främst 
storleken och den begränsade infrastrukturen var av sådan art att ett förband 
med taktisk rörlighet kan och bör agera enligt manöverteorin.   
• Vilka indikationer på manövertänkande går att identifiera? 
I de båda fallstudierna har jag kommit fram till att manövertänkandet finns väl 
representerat. En skillnad är att det i Kongo har funnit större behov av 
offensiva insatser för att åstadkomma stabilitet och säkerhet. FN har sökt upp 
milisgrupper som orsakat lidande i syfte att avväpna dom. Detta har inneburit 
omfattande eldstrider. I Liberia däremot har ett betydligt större lugn 
konstaterats och följaktligen har behovet av reaktiva åtgärder varit ringa. I QRF 
har det dock skett mycket omfattande manövrering men inte under samma 
konfliktnivå som i Kongo. Kraftsamling har dock varit påtaglig främst med 
anledning av det svenska kompaniets materiella kapacitet. 
• Hur beskrivs och hur uppfattade deltagande personal genomförda 

operationer? 
De operationer som redovisats från UNMONUC innehåller mycket av det som 
i termer av operationskonst kan anses som klassiska. Det finns flexibilitet, 
tempo och rörelse. Exempelvis reserver finns i stort sätt alltid avdelade för att 
kunna möta en oväntad händelseutveckling och/eller följa upp en framgång. I 
UNMIL och QRF har jag hittat de stora manöverteoretiska inslagen på 
mikronivån. Fram för allt uppdragstaktiken uppfattades av kompanichefen som 
mycket påtaglig. Kraftsamlingen likaså då uppträdande med flera stridsfordon i 
den aktuella miljön är, och uppfattas som, kraftsamling. 
 
Svaret på frågan är således ja.  
Manövertänkande är tillämpbart i internationella fredsinsatser. 
Det är dessutom ofta en förutsättning då relativt lite förband skall ha, och 
kunna ta kontroll över  mycket stora områden. Markoperationer innebär att 
manövrera med förband.  Manövreringen kan ske delat eller kraftsamlat. 
Manövreringen kan ske långsamt eller med ett högt tempo. Manövreringen kan 
syfta till direkt konfrontation men även till kringgång. Rörlighet är en 
förutsättning för manövrering och i de båda fallstudierna finns många bra 
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exempel på hur den i förbanden inneboende rörligheten var och blev en 
förutsättning för framgång. 
 

7.2 Reflektion 
 
Inom överskådlig tid så kommer det internationella samfundet att stå inför 
omfattande utmaningar. Bl.a. FN:s trovärdighet står i mångt och mycket och 
faller med förmågan att hantera de problem som världen står inför. Problemen 
är egentligen ofantliga. Över 18 miljoner människor på jorden har på grund av 
konflikter tvingats lämna sina hem. I många utvecklingsländer vållar fattigdom 
och sjukdomar outsägligt lidande och ger upphov till starka betänkligheter 
rörande säkerheten. Nästan tre miljarder människor, hälften av världens 
befolkning, lever på mindre än två euro per dag. Varje år dör 45 miljoner 
människor på grund av hunger och undernäring. Aids är numera en av de mest 
förödande pandemierna i mänsklighetens historia och bidrar till att bryta ned 
samhällen. Nya sjukdomar kan få ett snabbt spridningsförlopp och hota hela 
världen. Afrika söder om Sahara är idag fattigare än det var för tio år sedan. 
Detta är problem som kräver omfattande humanitära insatser. I många fall är 
det ekonomiska misslyckandet kopplat till politiska problem och väpnade 
konflikter. Säkerhet är en förutsättning för utveckling. Konflikter förstör inte 
endast infrastruktur, inbegripet social infrastruktur, utan bidrar även till 
kriminalitet, hindrar investeringar och omöjliggör normal ekonomisk 
verksamhet. Ett antal länder och regioner har fastnat i en cirkel av konflikter, 
bristande säkerhet och fattigdom. Detta är problem som slutligen kan behöva 
lösas genom omfattande insatser med militära förband. Viljan att bidra med 
resurser till FN:s freds- och säkerhetsarbete kommer att vara avgörande. Det 
gäller för FN:s medlemsländer att ställa upp. 94 

 
Vad är det som gör internationella fredsbevarande insatser så speciella? Några 
av de svar som jag har identifierat under skrivandets gång är att förbanden har 
som regel kort tid på sig att agera och platsen för insatsen är sällan känd i 
förväg. FN spelar nästan uteslutande på bortaplan. Detta tillsamman med det 
faktum att det ofta inte finns tillräckligt med trupp för att ha 
markoperativkontroll gör att missionerna är i mycket stort behov av en 
flygtransportkomponent och dessutom någon typ av snabbinsatsstyrka. I de 
båda missionerna som jag analyserat fanns både helikopter- och 
snabbinsatskomponenten. Den senare skapades inom UNMONUC.  Skapandet 
av ”The Kivu Brigade Strike Force” är enligt min uppfattning det enskilt bästa 
exemplet på hur manöverteorin har omsatt i praktisk handling. I konceptet 
finns flexibiliteten, tempot, rörligheten och eldkraften.  Det finns dessutom ett 
modernt ledningstänkande som bl.a. bestod av ett rörligt fälthögkvarter 
(FHQ95).  Detta är bra exempel på hur manöverteorin tagits till vara i planering 
och genomförande av militär verksamhet inom ramen för en modern 
fredsbevarande insats.  
 
                                                 
94 ESS 2003-12-12, “Ett säkert Europa I en bättre värld”, Bryssel 12.December 2003, s. 4. 
95 FHQ- Field Headquarter.  
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Jag kan också konstatera att de båda fallstudierna visar uppenbara likheter vad 
avser mandat, ROE och trupp. Det finns i uppdragsformuleringarna till 
respektive mission uppgifter som med fördel löses med manöverteorin som 
grund. Dock så är min uppfattning att huvuddelen av de i mandatet givna 
uppdragen handlar om att med militära medel understödja andra 
organisationers verksamhet. Dessa uppgifter kan naturligtvis lösas genom 
exempelvis kraftsamling men tempot avgörs som regel av andra än det militära 
förbandet.  
 
En stor skillnad är storleken på de båda operationsområdena, likaså antalet 
innevånare. Kongo fem gånger så stort som Sverige och Liberia vars yta 
motsvara cirka en fjärdedel av Sveriges. Frågan jag ställer mig med anledning 
av detta konstaterande är om FN har olika målsättningar med missionerna? De 
båda missionerna har ju i stort sätt samma militära förbandsmassa. Det är också 
intressant att konstatera att de båda länderna tillsamman har nästan hälften av 
den truppmassa som FN och EU för närvarande har i Bosnien. Detta innebär 
enligt min uppfattning att behovet av manövrering och manövertänkande torde 
vara avsevärt mindre i Bosnien än i Liberia och Kongo. I Liberia och Kongo 
blir man i stort sätt tvungen att manövrera och kraftsamla för att åstadkomma 
förändringar. Stor yta och begränsat med trupp innebär behov av manövrering 
och då utgör manövertänkandet oerhörda fördelar. Detta å andra sida 
förutsätter att FN:s förband har de materiella och personella förutsättningar 
som manövreringen kräver. I Kongo och Liberia fanns dessa förutsättningar, 
om än begränsade. Det finns exempelvis inte kapacitet att 
helikoptertransportera flera bataljoner samtidigt. I Liberia var det dessutom så 
att under regnperioderna var huvuddelen av helikoptrarna engagerade i 
underhållstransporter till det mest avlägsna förbanden. Likväl var det så att när 
behovet av tempo var stort var helikoptrarna en förutsättning. Det är alltså 
avgörande att innehålla denna förmåga men den behöver inte vara nationell. I 
båda fallstudierna har en väl genomtänkt samordning och därefter samverkan 
gjort nyttjandet av helikoptrarna till en tämligen enkel militär verksamhet. Det 
svenska kompaniet i Liberia anger till exempel att; 
 ”Helikopteroperationer är inte svåra! Med den låga hotnivå som varit 
rådande under LA 02:s tid i Liberia har det varit ungefär lika svårt att 
genomföra en helikopterburen operation som att flytta ett kompani med buss 
till ett skjutfält hemma i Sverige.” 96 
 
En annan viktig skillnad mellan konventionellt krig och traditionella FN 
insatser är att man inte vet i förväg vilken, eller hur mycket trupp, som FN:s 
medlemsländer ställer upp med. Således kan inte manövertänkandet i alla 
avseenden vara det mest optimala då förbandstilldelningen inte är känd från 
början. Inte heller längden på insatsen är självklar även om resolutioner som 
regel anger slutdatum. Har inte FN nått målsättningen inom angiven tid så 
förlängs som regel mandatet. I detta sammanhang har Sverige noga påtalat 
tidsbegränsningarna men har å andra sidan visat välvilja att regelbundet förnya 
bidragen med trupp. I övrigt har Sverige inte angivit några nationella 
begränsningar med de svenska förbanden vilket enligt min uppfattning är helt 
rätt. En chef måste få så mycket handlingsfrihet med tilldelade resurser som 
                                                 
96 Försvarsmakten, Slutrapport LA 02, 2005-03-18, Kap 1.3 Erfarenheter. 
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möjligt. Full handlingsfrihet med förbandet medger manöverfrihet med 
förbandet, vilket i sin tur förstärker möjligheterna till manövertänkande.  
 
Det som har överraskat mig mest är det inslag av uppdragstaktik som jag 
identifierat. Fram för allt inom QRF i UNMIL. Även om syftet från UNMILS:s 
högkvarter kanske inte var att bedriva utpräglad uppdragstaktik så var det i alla 
fall det som det svenska kompaniet uppfattade. Detta i sin tur torde ha medfört 
ökat engagemang från det svenska kompaniet sida. Även inom UNMONUC så 
anges uppdragstaktik förekomma. I de operationsordrar som jag har analyserat 
från både UNMONUC och UNMIL framgår det med önskvärd tydlighet högre 
chefs målsättning och syfte med operationen. Jag uppfattar att det sker 
uppdragsstyrning vilket är en viktig förutsättning för att kunna nyttja 
uppdragstaktiken som ledningsfilosofi. I en multinationell miljö torde 
dessutom uppdragstaktiken förenkla verksamheten om den nyttjas mellan 
exempelvis brigadhögkvarteret och de nationella bataljonerna. Inom 
bataljonerna torde dock respektive nations doktrins ledningsfilosofi råda. I 
QRF så var det så inom det svenska kompaniet. 
 
I uppsatsens inledning använde jag fyra citat som vart och ett belyste några av 
manövertänkandets grunder i fredsbevarande operationer. Jag vill 
avslutningsvis kort kommentera dessa.  
Jag kan bara hålla med Överste 1 Ulf Henriksson. Hans kommentar avseende 
nationella särintressen och ledningsstrukturer kommer förmodligen alltid att 
inverka men här ligger nog den stora skillnaden i kapitel 6 respektive 7 
mandatet. Med ett fredsframtvingande mandat (kap 7) är min bestämda 
uppfattning att både behovet och viljan av manövrering kommer att öka. Hans 
grundtes att; ”Manövertänkande är enligt min uppfattning en förutsättning för 
framgång i fredsbefrämjande uppdrag av samma skäl som det är nödvändigt i 
ett krig” kan jag bara instämma i. 
 
Vad gäller de amerikanska doktorerna, David S. Alberts och Richard E. Hayes, 
så är min kommentar att om de utgår från ”peace support operations”, d.v.s. 
fredsbevarande inte fredsframtvingande har de rätt. Men om de även menar att 
kraftsamling i exempelvis Kongo konflikten bara bör vara en sista åtgärd så 
håller jag inte med. Den aktiva strävan i Kongo att till tid och rum kraftsamla 
var det som gav resultat och hotet som Alberts & Hayes beskriver var just det 
som FN ville åstadkomma. Å andra sidan så kommer behovet av manövrering 
även att finnas i kapitel 6 missioner. Min uppfattning är dock att om det 
militära förbandet endast har mandat att öppna eld i självförsvar så finner jag 
det inte för troligt att en omfattande manövrering skulle ske bara för att inta 
positioner från vilka man kan förvänta sig att bli beskjuten och därmed få 
besvara elden. 
  
Bengt Lönnbom och Keith Spacie kommenterade uppdragstaktiken. Jag kan 
konstatera att ju högre upp i de militära nivåerna man kommer så uppfattas 
uppdragstaktiken att minska till förmån för kommandostyrning. Min 
uppfattning är att målstyrningen är mycket påtaglig mellan den ofta 
multinationella staben och de ofta nationella enheterna. Detta talar för någon 
form av uppdragstaktik mellan planering och genomförande. Själva 
genomförandet verkar dock genomföras på de sätt som förskrivs i de nationella 
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doktrinerna. Detta innebär uppdragstaktik om det är det som föreskrivs. Det är i 
detta sammanhang imponerande hur mycket inslag av uppdragstaktik som det 
svenska kompaniet i Liberia uppfattade. Å andra sidan har de inte behövt 
engagera sig i direkta strider vilket kanske skulle ha inneburit att 
handlingsutrymmet hade begränsats till förmån för exempelvis det egna 
skyddet. Jag har inte heller kunnat hitta några ”politiskt betingade 
handlingsregler, som inskränker utrymmet”. Å andra sidan så har jag inte 
studerat några andra nationella propositioner (motsv) än de svenska.   
 
Tempo hänger intimt ihop med behovet av att agera snabbt, i syfte att 
upprätthålla mandatets målsättning. I UNMIL, under den tiden som jag har 
analyserat, behövde inte QRF agera reaktivt vilket skiljer sig från UNMONUC.  
I UNMONUC var agerande med  tempo mot de milisgrupper som utgjorde 
störst hot mot civilbefolkningen ett sätt att neutralisera hotet och därmed lösa 
uppdraget enligt mandatet. För varje insats vann FN terräng och de stridande 
parterna blev allt mer ansatta. Att agera med ett högt tempo är inget 
självändamål, men likväl så måste förmågan att vara ”avslappnad men beredd” 
även innebära att förmågan till tempoväxling måste finnas. Detta måste övas 
för att ha en rimlig chans fungera i ett skarp läge.  
´ 

7.3 Framtiden för Försvarsmakten 

 
I en era av globalisering kan avlägsna hot vara lika oroväckande som hot på 
nära håll. Med de nya hoten kommer den första försvarslinjen ofta att ligga 
utomlands. De nya hoten är dynamiska. Konfliktförebyggande och 
förebyggande av hot kan nog inte påbörjas för tidigt. För mig som svensk 
officer är detta ett budskap som Försvarsmakten noga poängterat. Förmågan att 
kunna bidra med resurser för internationellt fredsarbete är det mest prioriterade 
i Försvarsmakten.  
Ur ett framtida perspektiv är min uppfattning att vi i Sverige måste utveckla 
förmågan att verka inom hela konfliktskalan. Även om den väpnade striden är 
den viktigaste förmågan som dessutom torde ge förmåga att klara av de andra, 
lägre, konfliktnivåerna så måste vi utveckla metoder som anger hur militära 
förband skall agera då målsättningen är att visa ”robust närvaro” genomföra 
”aggressiv patrullering” eller ”skingra folkmassor”. Samma förband, nya 
uppgifter bör innebära behov av att öva och i reglementen beskriva nya 
metoder. I detta sammanhang är det mycket viktigt att ta till vara den 
internationella erfarenhet och kompetens som Försvarsmaktens personal har. 
Med vår nuvarande organisation måste SWEDINT (fortsätta?) vara den 
naturliga kompetensbäraren men dessa ”nya” tekniker måste även behärskas på 
respektive utbildningsplattform. Officerare med aktuell utlandserfarenhet 
måste på ett eller annat sätt engageras i soldat– och befälsutbildningen efter 
hemkomst. 
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Förmåga att verka inom ramen för EU:s krishanteringsambition är nu av 
dimensionerande  betydelse för Försvarsmakten.  
”Den inom Försvarsmakten mest prioriterade utvecklingen i närtid är 
utvecklingen av snabbinsatsförmåga inom ramen för EU:s Battle Group 
koncept.”.97   
Inom ramen för ovanstående citat är min uppfattning att det finns anledning att 
forska kring ”battle group konceptet”. Jag kan tänka mig en frågställning enligt 
följande;  
Hur skall order formuleras till manöver- och stödförband då uppgiften 
exempelvis innebär att: 
• Visa styrka genom att gruppera i oroliga områden och främst genom 

robust uppträdande verka konfliktdämpande. 
• Dominera ett område genom all typ av patrullering. 
• Skingra folksamlingar där huvuddelen utgörs av icke stridande personer  
• Genomföra avspärrningar och eftersök 
• Genomföra arresteringar och kvarhållningar av personer 
 

8. SAMMANFATTNING 
Är manövertänkandet tillämpbart i moderna krishanteringsoperationer? 
Ansatsen med denna uppsats är att försöka belysa manövertänkandet och 
manöverteorins tillämpbarhet i modern krishantering. Frågan är i högsta grad 
aktuell då manövertänkandet anges som metod i våra nya svenska doktriner.  
”För att nå största möjliga effekt, givet våra resurser och värderingar, skall 
manövertänkande utgöra grunden för Försvarsmaktens agerande i alla 
militära operationer, men också tillämpas flexibelt av varje individ i varje 
situation”. 98 
Den doktrinära ambitionen tillsamman med vetskapen om att Försvarsmaktens 
förmåga att bidra till internationella insatser skall fortsätta att öka utgör 
grunden för uppsatsen.  Sveriges blivande ”Frame Work Nation” för en EU 
Battle group är ett lika konkret som aktuellt exempel på denna internationella 
ambitionsökning.  
 
För att få fram indikatorer på manövertänkande  har jag tagit använt  Wiliam S. 
Linds bok ”Handbok manöverkrigföring”. I denna bok redovisar Lind sina tre 
s.k. filter. Dessa tre filter är uppdragstaktik, kraftsamling samt styrkor och 
svagheter och har tillsammans med tempo, d.v.s. ambitionen att agera snabbare 
en motståndaren, fått utgöra indikatorer på manövertänkande. Det är inslagen 
av dessa fyra indikatorer som jag försökt att identifiera i två stycken fallstudier. 
Fallstudien har omfattat FN:s pågående uppdrag i Kongo respektive Liberia.  
Missionerna har bl.a. valts ut för att de har ett fredsframtvingande mandat 
enligt FN:s kapitel 7 och dels för att de har svensk närvaro samt de är nutida. 
Nutida är av stor vikt då de prövas mot ambitioner i doktriner som är tre år 
eller yngre.  

                                                 
97 FÖRSVARSMAKTENS budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar, 2005-02-
20 HKV beteckning 23 383:63848. s.19. 
98 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002 (Värnamo: Fält & Hässler, 2002), förordet.  
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Dessa båda missioner har analyserats främst med hjälp av skrivna rapporter 
och intervjuer med deltagande officerare. Den viktigaste empirin har utgjorts 
av rapporter efter genomförda missioner och/eller operationer. Respektive 
mission har inledningsvis analyserats från det politiska perspektivet.  I detta 
perspektiv har jag främst strävat efter att belysa vilka förutsättningar de i FN 
mandatet angivna uppgifterna och ROE utgjorde för manövertänkandet. 
Resultatet som jag fått fram är att mandatet och ROE inte nämnvärt begränsade 
manövertänkandet. En fast och offensiv tolkning av ROE har i de båda 
fallstudierna varit avgörande för FN:s förmåga att agera med kraft. Resultatet 
av analysen av de i mandatet beskriva uppgifterna är att huvuddelen är av 
sådan karaktär att manövertänkandet inte är en avgörande förutsättning. Detta 
främst för att andra förutsättningar än de militära är i fokus.  
Därefter analyserades respektive fall ur ett geografiskt perspektiv. Den 
viktigaste slutsatsen är att relationen stora ytor och begränsat med trupp i stort 
sätt alltid talar för manövertänkandet som metod.  
Vad avser de militära förbanden har analysen inriktats mot att försöka 
identifiera de organisatoriska förutsättningarna för manövrering med förband. 
De båda missionerna innehöll dessa förmågor främst i form av attack- och 
transporthelikoptrar samt pansarskyttefordon. Helikopterkomponenten har i 
dessa två operationer främst på grund av den begränsade infrastrukturen och 
regnperioderna varit en förutsättning för rörlighet med tempo över de stora 
ytorna. Vad avser tempo så uppstår behovet då de tidigare stridande parterna 
inte respekterar avtalet om eldupphör. I Liberia respekterades detta avtal och 
således fanns inte behovet av att med högt tempo skapa lokal överlägsenhet. I 
Kongo däremot har behovet av tempo varit större då situationer snabbt har 
uppstått där FN med kort förvarning tvingats kraftsamla och agera med kraft. 
De viktigaste slutsatserna från intervjuerna med officerare som deltagit är att 
manövertänkandet är applicerbart. Dock så uppfattar huvuddelen av de 
intervjuade att då det är stabilt i området är det andra tekniker än manövrerande 
med förband som ger effekt. Dock uppfattas manövertänkandet som optimal då 
något inträffar som kräver tempo och manövrering med förband. Den del av 
manöverteorin som innefattar uppdragstaktiken finns fram för allt i Liberia 
fallet väl representerat. Det svenska kompaniet uppfattade mycket stor 
handlingsfrihet i val av metod.  
 
De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att manövertänkandet i dessa båda 
fredsframtvingande insatser är relevant. Främsta orsaken är det mycket stora 
området och den begränsade tillgången på trupp. Manövrering och 
kraftsamling av förband är avgörande för att kunna skapa lokala överlägen. I 
ett närområdesperspektiv är pansarskyttefordonet med sitt inneboende skydd 
och sin inneboende rörlighet avgörande. Ökar avstånden ökar behovet av en 
luftburen förmåga med samma motiv. I de båda fallen har tillgången till en 
attack- och transporthelikopterkomponent varit avgörande.   En viktig skillnad 
är att det i fallstudien om Kongo framkommit ett mycket större behov av att 
agera mot milisgrupper medan de i fallstudien Liberia i stort sätt uteslutande 
har varit fråga om planerad och robust patrullering. Uppdragstaktik har 
uppfattats fram för allt från det svenska kompaniet i Liberias sida. De svenska 
doktrinernas ambitioner är i dessa sammanhang relevanta men min uppfattning 
är att Försvarsmakten borde utveckla reglementen, utbildningsplaner (motsv) 
som beskriver andra tekniker än de för konventionell krigföring. Framtidens 
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förband måste naturligtvis också klara av anfall, försvar -och fördröjningsstrid, 
men måste också klara av att dominera områden, utföra robust och aggressiv 
patrullering, skingra folkmassor samt omhänderta och avväpna soldater. 
 
”Vi lever i en värld med ljusare utsikter men också större hot än vad vi 
tidigare skådat. Framtiden kommer till viss del att vara avhängig av vårt 
agerande. Vi behöver tänka globalt för att snabbt kunna agera lokalt.99”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99 ESS 2003-12-12, “Ett säkert Europa I en bättre värld”, Bryssel 12.December 2003. 
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Intervju frågor 
 
 
 

Briggen Jan-Gunnar Isberg,  stf C UNMONUC / Brigadchef 
Övlt Nils Gustavsson,    Observatör i UNMONUC 
Övlt Michael Andersson,   Kontingentschef för LA 01 
Mj Peter Torgén.  Kontingentschef för LA 01 
Mj Patrik Jarenius  Kompanichef för LA 01 
Mj Ola Kereby  Kompanichef för LA 02 
Mj Thomas Vrenngård  Planeringsofficer i bataljonstaben för LA 02 

 
 
 

1) På vilket sätt påverkade de gällande mandatet (och ev även RoE) möjligheterna till att 
nyttja uppdragstaktiken som ledningsfilosofi? 

o Var uppdragstaktiken den ledningsfilosofi som präglade MONOC/UNMIL? 
o Fanns det någon annan ledningsfilosofi? 

 
 
 
 
 

2) Hur uppfattar NI gällande ROE i operationsområdet? Utgjorde de ett stöd eller en 
begränsning för agerandet (vilka delar av  RoE?)  

o Fanns det andra dokument som begränsade valet av metod? 
 
 
 
 

 
3) Jag har valt uppdragstaktik, kraftsamling, tempo samt styrkor och svagheter som 

värdeord/indikatorer från manöverteorin och på manöverkrigföring.  
o I vilken omfattning utgjorde dessa (betydande?) inslag  i MONOC/UNMIL:s 

operationer? 
o Var det något av dessa målsättningar som efterstävades men som sällan eller 

aldrig möjliggjordes? Vad var i så fall anledningen? 
 

 
 

 
4) Anser NI att manöverterorin och manöverkrigföringen ledstjärnor i internationell 

krishantering? Eller bör/måste FN insatser planeras och/eller genomföras med en 
annan filosofi? 
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Copy No   of  14 copies 
Total No of Pages 6 
HQ, QRF 
UNMIL 

      
  04 Sept 04    
      
  
FRAGO QRF PATROL TASK TO VOINJAMA 06-12 SEP 04.  
 
Refs: A.  QRF Warning Order 03 Sep 04. 
 B.  UNMIL HQ FragO 06-09-04 –QRF Patrol Task To Voinjama 
 
Time zone used throughout: Local 
 
 
1.       SITUATION 
  

a. Ex Combatants 
 
(1) General   
The situation in LOFA County is quite tense. There has been several 
reports on disturbance caused by ex-combatants that are frustrated over 
the fact that the DDRR process not have come to LOFA county. 
During the last two weeks there have been a rising number of reports 
on violence directed towards UNMIL or NGO personnel in LOFA 
County. 
 
(2) Where op is taking place   
The situation in VOINJAMA is as in the rest of the county to be 
considered as tense. The reason for this is that a large number of ex-
combatants  has arrived to VOINJAMA during the recent weeks in 
order to take part of the DDRR process. This high number of ex-
combatants who is waiting to participate is causing problem to the 
civilians. During the last week there have been two reports of illegal 
roadblocks (or similar) put up by ex-combatants. One of the resulted in 
a stopping of a UNMIL convoy and thereby restriction UNMIL FOM. 
The demonstration was conducted by 40-45 people of which 13 were 
detained.  
 
The situation between the ex-combatants has also been tense since 
there have been several disputes over ammunition and weapons. This 
has had the positive result that the ex-combatants have voluntary 
handed in their weapons to UNMIL personnel in order to prevent any 
theft of their weapons which would have excluded them from the 
DDRR process 
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The threat level against the QRF is assessed to be quite low but still 
there is some risk that disturbance at the PUP or DD site could result in 
violence that could be directed towards the QRF. 
 
More information about the current situation in VOINJAMA will be 
available at the S2 Information brief.    
   

b. Friendly Forces 
 
UNMIL locations: PAKBATT-2 HQ + 2 Coys in VOINJAMA 

(LtCol Raza) 
   Level 1 Hopsital in 
VOINJAMA 
   PAKBATT-2 Coy in ZORZOR 
(Maj Amir) 
   HQ Sect 3 in GBARNGA (Maj 
Sharif, ext 160) 

 
2. MISSION 

QRF/TEAM CHARLIE patrol, will depart from HOTEL AFRICA through 
GBARNGA to VOINJAMA arriving NLT 071400 Sep 04 in order to display a 
strong UNMIL presence during the early stages of the DD process at 
VOINJAMA over the period 8-9 Sept 04. 

 
3. EXECUTION 

 
a. Concept of Ops 
 

(1) Commanders Intent This operation is being conducted in order to 
display a strong UNMIL presence during the early stages of the 
DD process at VONJAMA over the period 8-9 Sept 04 and  not to 
get directly involved in the DDRR process. 

 
(2) Scheme of Manoeuvre.  Team CHARLIE will move through 

Sector 1, 3 and 2 on 05-07 Sep 04 to VOINJAMA arriving NLT 
071400 Sep 04. The Team will then deploy a patrol harbor in 
VOINJAMA. Team CHARLIE will start their recovery to Hotel 
Africa on 10 Sep 04 . 

 
(3) Reserve.   
      Team BRAVO is the QRF on 1h NTM. 
  

b. Team BRAVO Tasks.   
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(1) Attach wheeled APC plt from Team CHARLIE for the 
duration of the task. 

 
c. Team CHARLIE Tasks 
 

(1) Deploy at VOINJAMA 
(2) Detach wheeled APC plt toTeam BRAVO for the duration 
of                    the task 
(3) Attach Medical Officer from SWE CSE for the duration of 
the task. 
(4) Maintain a close liaison with Sector 2, CIVPOL and LNP 
when operating in VOINJAMA. 

 
e. SWE CSE. 

 
(1) Detach Medical Officer from SWE CSE for the duration of 
the task. 
(2) Provide low-loaders to transport CV90’s to GBARNGA on 
05 – 06 Sept 04. 
(3) Provide low-loaders to transport CV90’s from GBARNGA 
to HOTEL AFRICA on 11 - 12 Sept 04. 
(4) Provide bus transportation to GBARNGA on 06 Sept 04. 
(5) Provide bus transportation to from GBARNGA to HOTEL 
AFRICA on 11 - 12 Sept 04. 
(6) Replenish Team Charlie with fuel at Gbarnga and Zorzor. 
See Annex C. 
(7) Provide one (1) recovery truck and one (1) SISU with 
maintenance resourse on 2h NTM troughout the operation.  
(8) Replenish Team CHARLIE during 09 SEPT 04 with Mi-8 
hcp. POC OPS HQ QRF.  
(9) Prepare to replenish Team CHARLIE with fuel at 
ZORZOR and GBARNGA on 10 SEPT 04. 

  
f. MP Det. Escort convoy´s out and in of  MONROVIA city area. 

 
g. Co-Ord Instrs 
 

(1) Timings. 
 

a) Timings may be adjusted for operational reasons. 
b) Replenish fuel (from SW CSE) in ZORZOR NLT DTG 

071000. 
c) Liason between Team CHARLIE and SWE CSE concerning 

fuel replenishment in ZORZOR is to be conducted NLT 08 Sep 
04. 
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(2) PIR. 

 
1.    Info on the movement of personnel/fighters across the 

Guinean border. 
2. Info on the movement of weapons across the Guinean border. 
3. Attitude of fighters to the DDRR process. 
4. Information on the level of understanding of fighters 

regarding the UNMIL mission in general and DDRR in 
particular. 

5. Intentions of ex-combatants after DDRR. 
6. Information on rumoured weapon caches in the ZORZOR, 

VOINJAMA and FASSAMA area. 
7. Pictures of ex-combatants leaders and weapons. 
8. Information on state of roads and infrastructure in the general 

border region to include traffic ability and timings etc. Also 
information about border crossings.  

9. Information on criminality in the region (also including 
diamond- and weapons trade). 

10. Contact names of influential personnel in the region, to 
include UNMIL personnel, CIVPOL, NGOs and local 
leaders. 

11. Info on local militia leaders as well as biographical details. 
12. Info on the availability of food and medical care. 
13.    Information concerning activities in the GUINEA part of the 

border region. 
14.    How is the fighters loyalty divided in respect of the ongoing 

conflict within LURD? 
15.   How is the situation between ex-fighters and civilians? 
16. How is the ethnic situation in the area? 
17. Are there any information on refugees and IDP camps? If so 

how is the situation there? 
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Då de redovisade operationerna inte var av reaktiv karaktär och i stort sätt handlade  
om att patrullera och visa robust så redovisas LA 02:s operationer i denna bilaga.  
 
# Datum Uppgifts beskrivning 
1 040902-040903 

”Op GIDDIUP”. 

QRF/Team Charlie will conduct a 2 day patrol and deploy a 
team on operational patrolling commencing on 02 Sep 04, 
deploying by road, and conduct patrolling KAKATA and 
BONG areas in order to demonstrate a strong UNMIL 
presence, conduct reece in force, and gather information for 
contingency planning in that part of Sector 1 and 3. 

Deltagande personal om uppgiften: Denna operation var  konstruerad av 
kompanichefen och planeringsofficeren i bataljonstaben (S3) och dess främsta syfte 
var att ge kompaniet ett inledande miljöträning. Kompaniet skulle få ”känna på 
djungeln” och få fältrutin i den nya miljön.  Kraftsamling var det så till vida att det 
var meningen att vi skulle vara samlat kompani eftersom det var hela kompaniet som 
behövde övas. Uppdragstaktiken blev i det närmaste total då kompaniet redan i 
planeringsfasen hade full frihet inom tilldelat (dessutom självvalt) område. 
 
 
# Datum Benämning Omfattning 
3 040922-

040924 
“Op OH-
THREEHUNDRED” 

QRF/TEAM CHARLIE patrol, will depart from 
HOTEL AFRICA by helicopter to FASSAMA 
on 22 Sep 04 in order to display a strong 
UNMIL presence in the area and develop out 
assigned PIRs. 

Deltagande personal om uppgiften: Denna operation bedrevs också i väldigt oländig 
terräng. Helikoptrarna ger i luften de som stridsfordonen ger på marken, nämligen 
totaldominans. Den rörlighet som helikoptrarna ger i länder med LIBERIA:s 
infrastruktur och regnperioder är en viktig förutsättning för att kunna hävda kontroll 
i operationsområdet.  Under regnperioderna så var huvuddelen av helikoptrarna 
sysselsatta med underhålls transporter till otillgängligt belägna förband. 
Uppdragstaktik så till vida att ”flummigt” ställd uppgift gav kompaniet stor frihet i 
att lösandet”. 
 
 
# Datum Benämning Omfattning 
4 040930-

041001 
“Op SAFE 
RETURN” 

Syftet med denna operation var visa UNMIL-närvaro 
när de första flyktingarna med UNHCR:s hjälp 
återvände till Liberia från Sierra Leone.  

Deltagande personal om uppgiften: Kompaniet hann lösa huvuduppgiften som var att 
visa Liberianska flyktingar som återvände från SIERRA LEONE att FN och UNMIL 
finns i området och bryr sig om befolkningen. Operationen avbröts tidigare än 
beräknat då det inkom rapporter om oroligheter i MONROVIA. Vi upplevde stor 
handlingsfrihet i lösandet av uppgiften, alltså en stor grad av uppdragstaktik. 
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# Datum Benämning Omfattning 

5 041003-
041008 

“Op 
DELIVERANCE” 

Team CHARLIE(-) will deploy an air inserted team 
on operational patrolling on 03 Oct 04 to provide 
security for the duration of the operation including 
helipad, election officials and the environs of 
BARCLAYVILLE. 

Deltagande personal om uppgiften: Detta var kraftsamling då QRF tog totalkontroll över 
samhället i nästan en veckas  tid. Vissa styrningar för kompaniet avseende närvaro vid 
själva valet. Annars stor frihet i uppgiftens lösande. 
 
 
 
 
 
# Datum Benämning Omfattning 

6 041028-
041029 

“Op LOXODONTA Team CHARLIE(-) will deploy on a 6-day patrol to 
investigate allegations of MODEL ex-combatants 
conducting illegal mining in SAPO NATIONAL 
PARK.  

Deltagande personal om uppgiften: Just denna operationen var egentligen en march –och 
transportövning till dess att den avbröts efter cirka två dygns march mot 
operationsområdet. Pga oroligheter i MONROVIA så gav COMUNMIL order att avbryta 
operationen och göra helt om. UNMIL skaffade på kort tid fram helikoptrar som hämtade 
huvuddelen av den svenska personalen för transport till campen för att kunna åka mot 
MONROVIA med stridsfordonen. Man blev imponerad över den snabba samordning som 
UNMIL åstadkom. På mycket kort tid fick man fram helikoptrar så att personal kunde 
transporteras till campen och därefter lösa ny uppgift med stridsfordonen. Återigen så 
var den ursprungliga operationen planerad med stort inslag av förtroende och därmed 
uppdragstaktik. 
 
 
 
 
 
# Datum Benämning Omfattning 

7 041118-
041121 

“Op SAINT 
JOHN II” 

Team CHARLIE(-) will deploy on a 4-day patrol to 
an area north of BUCHANAN in order to 
investigate road trafficability to heavy vehicles and 
to familiarise the QRF Bn with the area. 

Deltagande personal om uppgiften: Denna operation syftade även till att inhämta vissa 
underrättelser om en rapporterad illegal checkpoint. 
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# Datum Benämning Omfattning 

8 041203-041208 “Op 
LOXODONT
A II”  

Team CHARLIE will deploy on a 6-day 
patrol to investigate allegations of MODEL 
ex-combatants conducting illegal mining in 
SAPO NATIONAL PARK and develop out 
PIR’s. 

Deltagande personal om uppgiften: Denna operation gjordes främst med anledning av att 
den första OP LOXODONTA blev avbruten. Denna gamla nationalparken låg mycket 
avlägset. Det var svårt att ta sig in i själva nationalparken, även med bandvagnarna. Det 
blev till en väldigt utspridd operation där grupper opererade självständigt över en stor 
yta för att samlas på kvällen för avrapportering. Flexibilitet blev avgörande då 
avrapporteringarna avgjorde hur verksamheten skulle läggas upp nästa dag. Det 
handlade även om att försöka uppdatera dåliga kartunderlag. I motsvarande operationer 
är naturligtvis logistik planeringen avgörande. Logistikofficerarna fick mycket bra och 
skarp övning under sådana operationer. 
 
 
# Datum Benämning Omfattning 

9 050105-
050107 

“Op HARD 
ROCK” 

Team CHARLIE(-) will deploy on a 4-day patrol 
to an Area of Operations (AOO) with the corners 
KONGO (1) – BOPOLU – TUBMANBURG on 
05 Jan 05 in order to familiarize the Bn with the 
area and to support QRF contingency planning 

Deltagande personal om uppgiften: Här kraftsamlade UNMIL med en CV 90-pluton och 
två plutoner i bv och terrängbilar. Uppdragstaktik var numera ett standardförfarande. 
Bataljonchefen angav syfte och målsättning med operationen. Planoff och kompanichef 
utarbetade ordern och  upplevde stor frihet för kompaniet i uppgiftens lösande. 
 
 
# Datum Benämning Omfattning 

10 050207-
050211 

"Op VIKINGS 
RETURN” 

VIKINGS RETURN” och var tillika det svenska 
kompaniets "sista" patrull och målet för denna var 
SANNIQUELLIE (Sector 3). Det främsta syftet var 
att profilera staden inför höstens val  samt att 
möjliggöra för så många som möjligt att besöka de 
gamla svenska gruvorna i 
SANNIQUELLIE/YEKEPA-området. 

Deltagande personal om uppgiften: Denna operation var egentligen en övning för 
kompaniet då det sedan januari varit mycket lugnt i LIBERIA. Med denna operation ville 
kompanichefen passa på att skaffa fram ett underlag för några av de siter som skulle 
upprättas i GANTA inför höstens planerad val. Detta hade LA 01 gjort inför upprättandet 
av DDR-siterna. Man ville också försöka lära sig mer om den etniska situationen i det 
östra området.  Naturligtvis handlade det om uppdragstaktik då det var ”vi själva” som 
initierade operationen. 


