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Sammanfattning: 
 
I juli 2006 utbröt krig mellan Israel och Hizbollah i södra Libanon. Erfarenheterna från historien 
visade på att Israel borde kunna gå segrande ur kriget, men utgången blev en annan. Hizbollah 
nådde framgång och Israel misslyckades med sin militära kampanj trots övertag i luften och i 
militära resurser.  
 
För att förstå hur Hizbollah nådde framgång i kriget utifrån militärteoretiskt perspektiv så har 
denna uppsats till syfte att analysera det faktiska agerandet genom tre av krigföringens 
grundprinciper kraftsamling, överraskning, handlingsfrihet och doktrinen ”Hizbollahs 13 punkter 
för krigföring” genom krigföringens samtliga sju grundprinciper.  
 
Analysens resultat visar på att genom sitt agerande så uppnådde Hizbollah krigföringens 
grundprinciper kraftsamling, överraskning¸ handlingsfrihet och i sin doktrin finns samtliga sju av 
krigföringens grundprinciper representerade. Dessa visar att Hizbollahs framgång i kriget kan vara 
ett resultat av att de planerat och agerat efter krigföringens grundprinciper   
 
Nyckelord: Kriget mellan Israel och Libanon 2006, krigföringens grundprinciper, Hizbollah 
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THE WAR BETWEEN HEZBOLLAH AND ISRAEL 2006 SUC-
CESS THROUGH THE BASIC PRINCIPLES OF WAR? 

 
Abstract: 
In July 2006, war broke out between Israel and Hezbollah in southern Lebanon. The 
experience showed that Israel should be able to emerge victorious from the war, but the 
outcome was different. Hezbollah achieved success and Israel failed in their military 
campaign despite superiority in the air and military resources. 
 
To understand how Hezbollah achieved success in the war on the basis of military theory 
perspective, this essay aims to analyze the actual conduct of warfare by three basic 
principles; concentration, surprise, flexibility. Hezbollah’s doctrine "Hezbollah's 13 
principles of war" will be analyzed through all of the seven basic principles of war. 
 
Analysis results show that through their actions, Hezbollah used three of the principles of 
warfare and their doctrine contains all of the seven basic principles of warfare. These 
results suggest that Hezbollah's success in the war may be a result of the basic 
principles of warfare. 
 
Key words: 2006 Israeli – Hezbollah war, principles of war, Hezbollah 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
När kriget mellan Israel och Libanon blossade upp 2006 som följd av händelser kring gränsen 
sade erfarenheterna att Israel med bakgrund i tidigare krig och konflikter i regionen skulle lösa 
situationen och gå vinnande ur kriget. Skulle Israel med militär och sitt teknologiska övertag 
kunna gå in i Libanon och slå ut Hizbollah helt? Trots sin militära överlägsenhet och sitt 
militärtekniska övertag så gick inte Israel segrande ur kriget. Hizbollah var fortfarande intakt och 
den inledande konflikten som låg till grund för kriget var inte löst. Hur nådde Hizbollah 
framgång i detta korta krig? Hade Israel misslyckats med sin strategi? Eller var det så att 
Hizbollah inte alls hade den struktur och taktik som Israel förväntade sig? Hade Hizbollah ändrat 
form och blivit en hybrid av reguljär och irreguljär motståndare som Israels krigföring inte rådde 
på?  
 
Man började kalla kriget för ett hybridkrig och en ny form av krigföring verkade ha tagit plats på 
världsarenan. Många vände blickarna mot kriget och började undersöka vad som gjort att 
Hizbollah nått framgång och Israel misslyckats. Så även denna uppsats som undersöker med 
hjälp av grundläggande principer för krigföring hur Hizbollah nådde sin framgång. 

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara Hizbollahs framgångar under kriget mot Israel 2006 utifrån 
krigföringens taktiska grundprinciper, i syfte att undersöka huruvida krigföringens grundprinciper 
tillämpades av Hizbollah. Detta är av intresse då krigföringsprinciperna under detta krig 
debatteras och är ett aktuellt ämne. I debatten syns journalisten Frank G. Hoffman i flera artiklar 
bland annat Armed Forces Journal 2009 och Joint Force Quarterly 2009. Flera rapporter 
diskuterar ämnet bland annat Military Capabilities for Hybrid War skriven av David E. Johnson 
publicerad av RAND Corporation (http://www.rand.org) för U.S. Army. 
 

1.2.2 Frågeställning 
Använde sig Hizbollah av krigföringens grundprinciper i kriget mot Israel 2006? 
 

1.3 Tidigare forskning 

Med utgångspunkt i de taktiska grundprinciperna så har Piotr Jagiello skrivit en c-uppsats 2009 
där han förklarar utgången av två slag under första världskriget med hjälp av krigföringens 
grundprinciper. Joakim Sunnhed har skrivit en c-uppsats där han behandlar liknelsen på taktisk 
nivå mellan svenska taktiska grundprinciper för markarenan och grundprinciper för 
gerillakrigföring. Följande myndigheter, institutioner och organisationer har släppt material 
relaterat till Israel – Libanon kriget 2006; Center for strategic and international studies, U.S 
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Army combined arms center combat studies insitute, Strategic studies Institute och RAND 
Corporation. Många artiklar har också publicerats inom ämnet i flera stora militära tidskrifter. 
 

1.4 Metod 

Författaren kommer i uppsatsen att analysera ”Hizbollahs 13 punkter för krigföring” genom sju 
analysbegrepp (att sätta upp ett mål och hålla fast vid det, lokal överlägsenhet, kraftsamling, 
överraskning, vilseledning, handlingsfrihet, stridsekonomi) som operationaliserats utifrån en 
krigföringsteori. Därefter kommer fem händelser att analyseras genom tre av analysbegreppen 
(kraftsamling, handlingsfrihet, överraskning). Eftersom händelserna är taktiska genomföranden 
inom markarenan så analyseras de utifrån kraftsamling, handlingsfrihet, överraskning eftersom 
dessa tre principer samverkar för att nå ett militärt avgörande inom markarenan enligt en modell 
från Doktrin för markoperationer.1 I analysen av ”Hizbollahs 13 punkter för krigföring” kommer 
alla sju analysbegrepp användas för analys eftersom ”Hizbollahs 13 punkter för krigföring” är det 
sätt som beskriver hur de militära resurserna skall användas för att nå framgång på en högre nivå 
och ligger till grund för hur man agerar inom markarenan. Detta är en bredare konceptuell ram 
för hur framgång skall nås och analyseras därför bredare genom att använda samtliga sju 
analysbegrepp. För att få en så god jämförandeeffekt som möjligt så analyseras ”Hizbollahs 13 
punkter för krigföring” genom samtliga av krigföringens sju grundprinciper i syfte att få så 
många analyspunkter som möjligt. Dessutom så är det viktigt att jämföra de båda i sin helhet 
eftersom det är två doktriner som i sina helheter ligger till grund för agerandet inom markarenan. 
Ett mer omfattande arbete skulle kunna använda samtliga sju analysbegrepp även för analys av de 
faktiska händelserna, men på grund av begränsad storlek till 12000 ord i denna uppsats har 
händelserna endast analyserats utifrån de tre viktigaste samverkande grundprinciperna för 
avgörande i markarenan. 
 
Händelserna som utgör fallet i uppsatsen är hämtade ur litteratur med tekniken kvalitativ 
textanalys. Analysen sker genom teorikonsumerande studier där varje händelse analyseras utifrån 
analysbegreppen. 
 
Inledningsvis kommer uppsatsen att beskriva empirin utifrån kvalitativ textanalys, därefter 
analyseras empirin genom de operationaliserade analysbegreppen, därefter diskuteras resultaten 
från analysen och slutligen dras slutsatser utifrån diskussionen. 
 

1.4.1 Design 
I denna uppsats använder sig författaren av teorikonsumerande studier för att förklara ett enskilt 
fall som står i centrum utifrån en vald teori. Författaren har valt att använda ovan nämnda design 
för att med hjälp av existerande teori och operationaliserade analysbegrepp inom ett område 
försöka förklara vad det var som hände i det utvalda fallet.2 Motivet till detta är att det är det 

                                                 
1 Försvarsmakten 2005, s. 36 
2 Esaiasson et al. 2007, s. 42 
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faktiska fallet som står i centrum i uppsatsen och är det primära och centrala intresseområdet, 
teorin är ett verktyg och därigenom sekundär.  
 
För att tydliggöra orsaksförhållandena mellan variablerna som ligger till grund för 
problemformuleringen har dessa illustrerats i följande figur som visar studiens centrala begrepp 
och deras kausala förhållande till varandra. 
 
Variabler: 
Oberoende variabel 

 

Beroende variabel 
Nyttjandet av 
krigföringens 
grundprinciper 

Framgång i kriget 

Figur 1 beskrivande oberoende och beroende variabler i förhållande till varandra.3 
 
En annan metod för att vetenskapligt komma fram till svar på forskningsfrågan skulle kunna vara 
att använda en hypotesprövande metod. Hypotesmetoden bygger på en författares antaganden och 
kan därmed medföra att författaren tolkar dessa till fördel för att bekräfta sin hypotes. I detta fall 
har författaren valt en teorikonsumerande metod istället för att minska risken för att tolkningen av 
empirin påverkas av författaren. 
 

1.4.2 Teknik 
Författaren har undersökt utvald litteratur genom kvalitativ textanalys i syfte att logiskt ordna 
innehållet i texterna för att kunna använda relevant empiri för analys. Tekniken har valts för att 
genom noggrann läsning av källmaterialet kunna ta fram väsentliga delar ur litteraturen som 
kommer att analyseras. 
 

1.4.3 Begreppsvaliditet 
För att stärka begreppsvaliditeten och tydliggöra de operationella indikatorerna så kommer 
begreppen i den använda teorin att operationaliseras enligt följande;  
 

• Att sätta upp ett mål och hålla fast vid det 
Fastställa vad som skall uppnås och ge möjlighet till delmål för underställda chefer som 
leder mot slutmålet. 

 
• Lokal överlägsenhet 
Nå ett militärt avgörande, åstadkomma överlägsen effekt inom valt område. 

 
• Kraftsamling 
Resurser samlas för att nå önskad effekt och bibehålls ej under längre tid än vad som 
behövs för att uppnå avsett syfte. 

 

                                                 
3 Esaiasson et al. 2007, s. 55 
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• Överraskning 
Vilseleda, uppträda oväntat i tid, rum eller sätt samt ha ett högre stridstempo. 

 
• Vilseledning 
Genom aktiv verksamhet lura sensorer och ledning. Nyttja skenmål/skenåtgärder, tära på 
motståndarens stridsvärde, få motståndaren att vidta felaktiga åtgärder i tid eller rum. 

 
• Handlingsfrihet 
Ha tillgång till reserver, bevara ett gott stridsvärde. Skapa utrymme för flexibilitet och 
tillämpa manövertänkande, välja sätt att föra striden. 

 
• Stridsekonomi 
Utkämpa strider som bär mot målet, avdela resurser som är avvägda för att minimera 
skador och förluster på egna förband. Nyttja tekniska system. 

1.5 Material och källkritik 

Boken 34 DAYS skriven av Amos Harel och Avi Issacharoffs beskriver kriget detaljerat med 
bakgrund i protokoll från Israeliska regeringssammanträden och diskussioner inom 
försvarsledningen. Över 200 personer som varit delaktiga i kriget har intervjuats och gett material 
till boken.4 Författarna beskriver vissa svårigheter i att få bra källor från Libanon sidan men 
intervjuer med diplomater och press som varit i Libanon under kriget har kunnat bidra till en 
utökad bild av kriget utifrån Libanons sida. Boken är kritisk mot båda sidor. Boken bygger ju 
dock på bearbetning av intervjuer och protokoll och detta innebär att detta är en sekundärkälla 
vilket kan påverka reliabiliteten. 
 
We Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbollah-Israeli War är en historisk analys skriven av 
den amerikanska historikern Matt M. Matthews. Analysen bygger på Hizbollahs och Israels 
doktriner före kriget och en översikt över de taktiska och operativa problem som Israeli Defence 
Force (IDF) stötte på under kriget. Som källor till analysen har Matthews bland annat intervjuat 
framstående IDF officerare. Författaren beskriver själv sin analys som insiktsfull och omfattande. 
Den är öppet kritisk mot IDF och hävdar att dålig förståelse för Effect Based Operations (EBO) 
och Systemic Operational design (SOD) och för mycket tyngdpunkt på användandet av flyg var 
orsakerna till Israels problem. Eftersom författaren är Amerikan och har sammanställt analysen 
för U.S. Army Combined Arms Center Combat Studies Institute så kan detta innebära att 
materialet i tolkningen präglats av Amerikanska åsikter och detta kan bidra till ensidighet i 
materialet. 
 
The 2006 Lebanon campaign and the future of warfare: Implications for army and defense policy 
är en bok skriven av Stephen Biddle och Jeffrey A. Friedman för The Strategic Studies Institute 
som är en del av U.S Army War College. Boken undersöker främst Hizbollahs agerande under 
kriget och bygger på 36 primärkällor som är intervjuer med Israeliska deltagare som observerat 
Hizbollahs agerande under kriget. Slutsatser dras också från direkta observationer på flera nivåer. 

                                                 
4 Harel & Issacharoff 2009, s. VIII-IX 
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Boken är skriven av Amerikaner för U.S Army War College och kan därav innehålla tolkningar 
som har grund i Amerikanska värderingar.  
 
Lessons of the 2006 Israeli – Hizbollah war är en bok skriven av Anthony H. Cordesman med 
hjälp av George Sullivan och William D. Sullivan och är utgiven av The Center for Strategic and 
International Studies (CSIS) som är en politisk obunden och okommersiell organisation baserad i 
Washington D.C. Även denna bok är skriven av Amerikaner och detta innebär att tolkningar 
gjorda av primärkällor kan ha Amerikansk prägel. 
 
Metodpraktikan skriven av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena 
Wängnerud. Detta är en bok som tilldelats officersprogrammet 08-11 som studentlitteratur. 
Behandlar vetenskaplig metod på ett mycket ingående sätt och är belönad med pedagogiskt pris. 
 

1.6 Avgränsningar 

Denna uppsats avgränsar sig till kriget mellan Israel och Libanon under år 2006. Uppsatsen 
kommer att avgränsas till operationer inom markarenan, mycket kort kan luftarenan beröras, då 
främst för att Israel valde att företa luftattacker mot Libanon. Fokus ligger på det som hände inom 
ramen för markarenan under det 34 dagar långa kriget. 
 
Teorin avgränsas till de sju marktaktiska grundprinciperna som beskrivs i Doktrin för 
markoperationer. I analysen av de faktiska händelserna under kriget så kommer tre av 
krigföringens grundprinciper användas för analys; kraftsamling, handlingsfrihet och 
överraskning. Detta urval har skett på grund av att dessa tre i kombination är samverkande för att 
nå lokal överlägsenhet och ett militärt avgörande.5 I analysen av Hizbollahs doktrin så kommer 
samtliga sju av krigföringens grundprinciper användas. 
 
Författaren har valt den Svenska doktrinen för att kunna ge förståelse för grunderna till framgång 
hos den ena aktören utifrån svenskt perspektiv. Avgränsningen till kriget i sig görs främst för att 
det gett upphov till en mängd nya åsikter kring krigföring. Kriget används ofta som utgångspunkt 
för en ny beskrivning av krigföring – hybridkrigföring. Därav finner författaren det intressant att 
analysera framgångsfaktorerna utifrån ett svenskt militärteorietiskt doktrinperspektiv. 
 

1.7 Disposition 
I det första kapitlet redogörs för bakgrunden till uppsatsen samt syfte och frågeställningar kring 
det valda ämnet. Här redogörs även för rådande forskningsläge samt tidigare forskning inom 
ämnet. Vald vetenskaplig metod förklaras utifrån design, teknik och validitet. Valet av denna 
metod och argument mot att använda en annan metod motiveras även i detta kapitel därefter 
förklaras och motiveras valet av material som ligger till grund för uppsatsen. Källkritik redovisas 
även. 
 

                                                 
5 Försvarsmakten 2005, s. 36 
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I det andra kapitlet redogörs för vald teori. Inledningsvis ges en bakgrund till teorin och därefter 
en motivering till varför denna teori valts för analys av empirin i denna uppsats. Vidare så 
kommer krigföringens grundprinciper definieras utifrån Doktrin för markoperationer. 
 
I det tredje kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till kriget mellan Libanon och Israel 2006. 
Mer ingående och detaljerade beskrivningar av händelser som är av särskilt intresse för uppsatsen 
redogörs under egna rubriker i detta kapitel. 
 
I det fjärde kapitlet genomförs en analys av särskilt utvalda delar av materialet med hjälp av den 
valda teorin. Under rubriker för händelser från materialet som är av särskilt intressant karaktär 
redogörs för en analys av materialet genom den valda teorin. 
 
I det femte kapitlet genomförs diskussion med utgångspunkt från analysen i kapitel fyra. 
Diskussionen leder till slutsatser. 
 
I det sjätte kapitlet redovisas förslag på ny forskning som uppkommit genom diskussionen och 
slutsatserna. 
 
I det sjunde och sista kapitlet sammanfattas uppsatsen utifrån analys, diskussion och slutsatser 
dragna från arbetet som helhet. 
 

2 Teori 

Genom denna teori kommer analys av det empiriska materialet genomföras.  
 

Människan påbörjar inte ett slag för att slåss, utan för att vinna. Hon kommer göra allt i 
sin makt för att undvika det förra och uppnå det senare.6 
 

En stor del av det militära tänkandet handlar självklart om hur man uppnår seger i krig. För att ge 
uttryck för detta har man tagit fasta på de s.k. krigföringens principer. Dessa har inte författats av 
en enskild militärtänkare utan är att anse som samlad visdom. För att praktiskt kunna vinna krig 
så är det naturligt att identifiera riktlinjer för hur man gör detta och lika förståeligt är det att 
förklara krigs utfall genom identifierbara variabler. Dessa två strävanden har resulterat i vad man 
inom militärteorin kallar krigföringens principer som är tidlösa principer genom vilka krig kan 
vinnas.7 
 
I Joakim Sunnheds c-uppsats om liknelsen på taktisk nivå mellan svenska taktiska grundprinciper 
för markarenan och grundprinciper för gerillakrigföring kommer han till slutsats; 
 

Slutresultatet blir således att likheter finns i större eller mindre utsträckning till alla 
våra taktiska grundprinciper, men att de som med liten tvetydighet stämmer överens, 
eller till och med stämmer väl överens är lokal överlägsenhet, stridsekonomi och 
överraskning. Intressant är också att även om vissa principer har mer likheter med den 

                                                 
6 Widén & Ångström 2004, s. 119. 
7 Widén & Ångström 2004, s. 119. 
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svenska doktrinen än andra så förekommer inga motsättningar någonstans8 
 
Detta gör att teorin passar väl för att analysera framgångsfaktorerna för Hizbollah under kriget 
med Israel då Hizbollah av vissa anses vara en irreguljär aktör som använder sig till viss del av 
gerillakrigstaktik. 
 

2.1 Krigföringens grundprinciper 
Taktik är konsten att genom strid besegra motståndaren och vinna slag. Strid i dess bemärkelse 
behöver inte vara en väpnad kamp på slagfältet utan kan också vara en kamp mellan viljor. I den 
väpnade kampen vinner i regel den som tar och behåller initiativet. I fredsfrämjande insatser där 
fysisk bekämpning inte är huvudmedlet över tiden så är just kampen en kamp mellan viljor och 
inte en direkt väpnad strid mellan två motståndare. 
 
De metoder förbanden använder för att uppnå sina mål, både stora och små är taktik och medlen 
är förband och system. Taktik är något som genomförs på en specifik plats under en viss tid med 
vissa förutsättningar. Avgöranden på slagfältet bidrar till att operativa och därefter strategiska 
mål kan nås.9 
 
I Doktrin för markoperationer finns de sju taktiska grundprinciperna beskrivna: 
 

2.1.1 Att sätta upp ett mål och hålla fast vid det 
Inom ramen för det markoperativa konceptet finns behovet av att alltid fastställa vad som skall 
uppnås. Förståelse och att målet är känt inom alla ledningsnivåer är en förutsättning för 
tillämpning av uppdragstaktik och underlättar samordning samt initiativ. Underställda chefer får 
genom detta möjlighet till att sätta egna mål som pekar mot det gemensamma målet. Underställda 
chefer kan också nå högre chefs mål tidigare genom att ändra sina planer. Högre chefs slutmål är 
viktigare än det egna målet. Chefer måste över tiden fastställa skedesindelade mål och tillse att 
dessa uppfattas.10 
 

2.1.2 Lokal överlägsenhet 
För att nå ett avgörande eftersträvas lokal överlägsenhet eftersom detta ökar möjligheterna att nå 
ett avgörande. Med överlägsen effekt inom valt område kan lokal överlägsenhet åstadkommas, 
detta genom att kraftsamla bekämpning, utnyttja fördelaktig terräng, eller överraska motståndaren 
så att denna inte kan vidta motåtgärder. Övervägning skall ske i förhållandet mellan kraftsamling, 
överraskning, handlingsfrihet och stridsekonomi vid genomförande av strid.11 
 

                                                 
8 Sunnhed 2009, s. 23 
9 Försvarsmakten 2005, s. 36 
10 Försvarsmakten 2005, s. 37 
11 Försvarsmakten 2005, s. 37 
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2.1.3 Kraftsamling 
För att nå önskad effekt samlas resurser. Förband och olika verkanssystem samlas till ett område, 
en tidpunkt eller mot en typ av mål. Detta skall ske snabbt och inte ta längre tid än vad som 
behövs för att uppnå syftet. Kraftsamling skall ske främst när ett avgörande söks. När 
kraftsamling sker i en riktning tas risker i andra riktningar. En förutsättning för att kraftsamling 
skall kunna ske är att handlingsfrihet med bekämpningsresurser finns eller skapas efter hand.12 
 

2.1.4 Överraskning 
Högt stridstempo, vilseledning av motståndaren och oväntat uppträdande i tid, rum och sätt är 
förutsättningar som gör att överraskning kan uppnås. Genom överraskning kan lokal 
överlägsenhet uppnås. En liten insats kan betyda stor verkan om överraskning uppnås.13 
 

2.1.5 Vilseledning 
Vilseledning innebär att man aktivt lurar motståndarens sensorer och ledning. Detta innebär att 
motståndaren kommer fatta felaktiga beslut och därigenom fördela sina resurser på ett 
ofördelaktigt sätt. Detta är gynnsamt för att nå ett övertag. Vilseledningen måste alltid kunna 
verifieras så att man utifrån den lyckade vilseledningen kan vidta rätt åtgärder och utnyttja det 
övertag vilseledningen erbjuder. Vilseledning kan tex. ske genom förstärkning av det förväntade 
eller genom nyttjande av skenåtgärder och skenmål. Dessa åtgärder kan direkt leda till att 
motståndaren avslöjar sig genom att verka, slösar på sina resurser och sänker sitt stridsvärde samt 
att fatta felaktiga beslut och vidta felaktiga motåtgärder i tid och rum.14 
 

2.1.6 Handlingsfrihet 
Oförutsedda situationer är vanligt på slagfältet. För att möta dessa krävs det att man har 
handlingsfrihet. För att kunna ta initiativ och utnyttja framgångar krävs också handlingsfrihet. 
Genom att bibehålla ett gott stridsvärde bidrar man till att ha tillgång till resurser när det krävs. 
Detta kan uppnås genom att man för striden på ett sådant sätt att man tar till vara på varje tillfälle 
till framgång. Handlingsfrihet skapas genom flexibilitet, fatta beslut i tid, ge förberedande order 
och att avdela reserver.15 
 

2.1.7 Stridsekonomi 
Inom manövertänkandet är det viktigt att välja sina strider, endast de strider som bär mot målet är 
värda att utkämpa. I vissa situationer kan det därför vara nödvändigt att undvika strid. Onödiga 
förluster för egna förband skall undvikas genom avvägd fördelning av resurser samt utnyttjandet 

                                                 
12 Försvarsmakten 2005, s. 37 
13 Försvarsmakten 2005, s. 38 
14 Försvarsmakten 2005, s. 38 
15 Försvarsmakten 2005, s. 39 
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av tekniska system. Striden skall snabbt avgöras med små eller inga egna förluster, detta görs 
genom att nå styrkeöverläge genom lokal överlägsenhet.16 
 
Enligt Doktrin för markoperationer är ”sätta upp ett mål och hålla fast vid det” den viktigaste av 
de taktiska grundprinciperna, men de övriga har ingen inbördes rangordning. Ibland samverkar 
grundprinciperna och ibland motverkar de varandra.17 
 

3 Avhandling 
 

3.1 Kriget mellan Israel och Libanon 2006 
Israel förklarade sig självständiga 1948 och detta resulterade i att krig utbröt med de 
omkringliggande arabiska staterna som inte accepterade Israels självständighet. Israel segrade 
och efter detta har staten Israel fortsatt att utvidga sina gränser med flera krig och konflikter med 
omkringliggande länder som följd sedan dess. Efter 1982 invaderade Israeli Defence Force (IDF) 
Libanon främst i syfte att slå mot Palestine Liberation Organization (PLO) som länge utfört 
militära aktioner mot Israel som efter invasionen skapade en säkerhetszon främst i södra Libanon 
och upprätthöll denna tillsammans med South Lebanon Army (SLA) fram till år 2000. Från 1985 
och framåt genomförde Hizbollah militära attacker mot IDF och SLA för att få Israel att lämna 
Libanon. Hizbollah utförde även raketattacker in i Israel utöver de attacker som skedde i 
säkerhetszonen. År 2000 lämnade Israel Libanon efter politiska påtryckningar och SLA upphörde 
att existera, Hizbollah fick sin vilja igenom och hade nu fått IDF att lämna södra Libanon och 
man hade bekämpat SLA.18 Under 2006 utbröt krig mellan Israel och Libanon. En händelse av 
särskild vikt som var en av de bidragande orsakerna till kriget, var den väpnade attacken mot en 
IDF patrull där tre soldater dog och fyra skadades varav två kidnappades och fördes bort av 
Hizbollah. 
  

3.1.1 Kidnappningen 
Den 27:e juni 2006 höjde IDF beredskapen kring en del av gränsen mot Libanon vid vad som 
benämns milepost 105 (postering 105) i närheten av byn Zarit i Israel. Vid denna punkt fanns ett 
vägavsnitt som med dess terrängegenskaper erbjöd goda möjligheter för en motståndare att 
genomföra eldöverfall mot vägen. Kanaliserande terräng och goda verkans och observations 
möjligheter från höjder vid sidorna av vägen utmärkte denna plats. Beredskapsgraden höjdes med 
bakgrund i underrättelsematerial som inkommit och IDF placerade ut ett spaningsförband i 
anslutning till postering 105. Den andra juli avslutade spaningsförbandet sin uppgift och lämnade 
platsen efter att de säkerställt att ingen tagit sig över gränsen. Beredskapen sänktes och den 10 
juli var beredskapsgraden nere på normal nivå. Rutinpatruller längs med gränsen återupptogs och 
förbandet stod snart inför avlösning bara några dagar bort. 
 
                                                 
16 Försvarsmakten 2005, s. 40 
17 Försvarsmakten 2005, s. 36 
18 Matthews 2008, s. 5-11 
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Under natten till den 12 juli noterade sensorer kontakt vid elstängslet som löper längs gränsen 
och en IDF patrull tror att ett 20tal Hizbollahsoldater rört sig igenom stängslet.19 Denna 
information kom aldrig fram till patrullen som genomförde patrullering kring postering 105 
dagen efter. Den 12 juli 0845 förberedde sig de Israeliska soldaterna för att genomföra patrull i 
området kring postering 105. Stämningen beskrevs som mycket god då soldaterna snart skulle bli 
avlösta i sin postering och få åka hem till sina familjer.  Faktum är att soldaterna till och med 
packade med sina civila väskor i fordonen för att kunna åka direkt hem efter genomförd patrull. 
Förberedelserna var mycket bristfälliga och man bröt mot den stående ordern (SOP) på ett flertal 
punkter. Man gjorde uppsittning i HMMWV20 fordonen och påbörjade patrullen. 
 
Tio minuter efter att patrullen påbörjats så noterade en observationsplats en Hizbollah soldat med 
pansarvärnsvapen i anslutning till ett par buskar i närheten av patrullen. Soldaten i 
observationstornet misslyckades med att varna patrullen. Fordonen fortsatte uppsuttet och med 
för kort inbördes avstånd vidare längs vägen. Vid den kanaliserande terrängen i området fortsatte 
fordonen i strid med SOP utan att göra avsittning framåt, med ännu kortare inbördes avstånd. 
Klockan 0900 detonerade en IED i anslutning till båda fordonen. I ett eldöverfall med 
kombinerade vapen besköts nu båda fordonen av flertalet pansarvärns projektiler. Tre av de 
Israeliska soldaterna avled direkt på platsen och de övriga fyra skadades. Hizbollah soldater 
rusade fram till de brinnande fordonen och drog iväg två av de skadade soldaterna som senare 
bars iväg i tillbakaryckningsrörelsen tillbaks över gränsen in i Libanon.21 
 
I direkt anslutning till den genomförda attacken mot fordonen sköts indirekt eld mot byn Moshav 
Zar’it i närheten av postering 105, både civila och militära mål besköts. Under den indirekta 
attacken sköt Hizbollah skarpskyttar sönder alla övervakningskameror i området.22 
På grund av förvirringen tog det ända fram till kl 0927 innan ansvarig chef på platsen kunde 
sända iväg kodordet för att Israeliska soldater kidnappats vidare i rapportkedjan. Detta skulle ha 
lett till att IDF skulle ta terräng in i Libanon i syfte att skära av eventuella tillbakaryckningsvägar. 
Detta skedde aldrig på grund av min och IED hotet på platsen. 0939 anlände luftunderstöd i form 
av Israeliska attackhelikoptrar som kunde konstatera de rykande vraken från fordonspatrullen. 
Klockan 1003 nådde informationen om kidnappningen brigadchefen och en timme senare rullade 
ett fåtal stridsvagnar in i Libanon i syfte att avskära tillbakaryckningsvägarna. Stridsvagnarna tog 
terräng en bit in och när en av dem tog eldställning på en höjd med god observationsmöjlighet 
mot en misstänkt tillbakaryckningsväg gick den på en IED. Merkava 4 stridsvagnen 
totalförstördes och besättningen på 4 dog omedelbart. Undsättningsteam tog sig fram och 
hamnade i eldstrid varpå ytterligare två Israeliska soldater dog. Klockan 1200 påbörjade Israel 
bombning med stridsflyg mot förutbestämda mål såsom broar och annan infrastruktur i Libanon, 
detta i syfte att hindra Hizbollahs tillbakaryckning in i Libanon.23 
 

                                                 
19 Harel & Issacharoff 2009, s. 3 
20 High-mobility multipurpose wheeled vehicle 
21 Matthews 2008, s. 34 
22 Harel & Issacharoff 2009. s. 4 
23 Matthews 2008, s. 36 
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3.1.2 Hizbollah slår tillbaks mot fartyget INS Hanit 
Vid eftermiddagen den 12 juli sammanträdde premiärminister Yossi Olmert och försvarsminister 
Amir Peretz för att bestämma hur Israel skulle svara på attacken vid postering 105 och 
kidnappningen av två soldater. Några år tidigare hade man planerat för och tagit fram färdiga 
planer för hur man skulle svara på ett liknande angrepp som just inträffat. En plan (planen gavs 
namnet ICE BREAKER) innefattade luftangrepp mot strategiska punkter i Libanon och en plan 
(med namn MEY MAROM) innefattade en uppföljande invasionsplan för markarenan. Tanken 
var att de tillsammans skulle fungera som ett svar på en attack från Hizbollah. Planerna byggde 
på att man inledningsvis genom luftföretag skulle angripa strategiska punkter inne i Libanon i 48-
72 timmar och samtidigt mobilisera IDF reserver för att genomföra markplanen. General Halutz 
fattade dock beslut om att endast genomföra den första planen (ICE BREAKER) och därmed 
förlita sig på att luftföretaget skulle räcka för att skapa en sådan effekt att Hizbollah skulle 
tvingas ut ur södra Libanon och falla som organisation då även Israeliska bomber skulle falla på 
det politiska och militära ledarskapet. Man trodde helt enkelt att flygföretaget skulle räcka för att 
få Hizbollah att ge upp. 
 
På natten den 12:e juli påbörjade Israel bombningarna med flyg och indirekt eld mot 
infrastrukturella mål i Libanon. Israel lyckades även slå ut 54 av Hizbollahs Zelzal24 
raketavfyrningsplatser. Efter den genomförda operationen hörde general Halutz av sig till 
premiärministern och meddelade att alla av Hizbollahs raketer med lång räckvidd var utslagna 
och att Israel vunnit kriget.25 
 
Hizbollah häpnade över Israels svar på deras attack och den 14e juli avfyrades en Iransktillverkad 
C-802 NOOR sjömålsrobot mot det Israeliska fartyget INS Hanit av korvettklass som träffades 
och fyra i besättningen dödades. Fartygets framdrivningssystem skadades och flygdäcket härjades 
av en svår brand. Men fartyget lyckades ta sig för egen maskin till hamnen i Ashdod där 
reparation kunde påbörjas. Inget av INS Hanits motmedelssystem hade varit igång och en 
Israelisk konteramiral svarar en reporter med ”we were not aware that Hizbullah possessed this 
kind of missile.”26 Israels luftföretag mot Libanon visade sig inte alls vara så effektivt som man 
trott och en observatör som observerat kriget meddelade att endast ca 7 procent av Hizbollahs 
militära resurser hade slagits ut.  
 

3.1.3 Striderna i Maroun a-Ras 
Byn Maroun a-Ras är en shiitisk by som ligger på en höjd ungefär en och en halv kilometer norr 
om gränsen till Israel. Från höjderna som omger byn har Hizbollah genom åren genomfört många 
attacker mot Israeliska bosättningar i området. Under Israels ockupation av södra Libanon fanns 
en IDF utpost belägen på en av höjderna. Efter luftföretaget mot Libanon kände general Halutz 
att han nått framgång och att planen för att nå kontroll på marken (MEY MAROM) inte behövde 
sättas i verket. Istället för att påbörja en storskalig operation för att nå kontroll på marken valde 

                                                 
24 Se figur 2 Räckvidd Hizbollah Raketer, s. 17 
25 Matthews 2008, s. 37 
26 Matthews 2008, s. 38 
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IDF istället att genomföra rädoperationer in i Libanon med syfte att skapa en känsla av seger för 
Israel och en känsla av nederlag för Hizbollah. 

 
These initial raids were not designed to destroy Hezbollah or its rockets but to craft a 
”consciousness of victory” for the Israelis and a ”cognitive perception of defeat” for 
Hezbollah.27 
 

För vissa inom IDF framgick det nu att den storskaliga markoperationen MEY MAROM inte 
skulle bli av utan att man endast skulle följa upp flygbombningarna med utvalda rädoperationer. 
Officerare beskrev operationerna som meningslösa eftersom de inte skulle kunna slå ut 
Hizbollahs raketavfyrningsplatser och det fanns risk för Israeliska förluster. ”It is risk without 
reward” sades från några IDF officerare när de beskrev besvikelsen över att inte får genomföra 
den storskaliga operationen utan istället genomföra dessa, i deras tycke, meningslösa 
rädoperationer. 
 
Markoperationerna inleddes den 17:e juli av en rädoperation mot byn Maroun a-Ras av IDF:s 
Maglan förband. Maglan är ett förband tillhörande specialförbandssystemet. Med grund i de 
underrättelser förbandet hade, förväntade de sig lågt motstånd från en motståndare som inte hade 
tillgång till tyngre vapen eller logistik och med en eftersatt taktisk förmåga. Men de mötte 
någonting helt annat än vad de förväntat sig när de väl tog sig in i byn och dess omgivning. 

 
We expected a tent and three kalashnikovs – that was the intelligence we were given. In-
stead we found a hydraulic steel door leading to a well-equipped network of tunnels.28 
 

När väl förbandet nått byn fann de sig omringade och soldaterna var chockade över den mängd 
fientlig eld och envishet motståndet bjöd på. I utkanterna av byn i den omgivande terrängen fann 
soldaterna avancerade underjordiska befästningssytem som var mycket svårupptäckta. Försök att 
ta och rensa dessa gjordes utan framgång. Hizbollah lyckades istället vända framgången till sin 
fördel genom välkoordinerade attacker med både direkt och indirekt eld mot dessa 
rensningsförsök som resulterade i ledningskollaps på taktisk nivå med Israeliska stupade som 
följd.29 Rapporter uppåt meddelade att Maglans behövde förstärkning och att de helt enkelt var 
utmanövrerade av Hizbollah. Högre chef beslutade om att förstärkning skulle skickas till byn i 
syfte att understödja Maglan. 
 
Från bunkrar och underjordiska befästningar i och omkring Maroun a-Ras stred Hizbollah 
frenetiskt. Förstärkning till IDF med stridsvagn, ingenjörer och luftburen trupp anlände och 
striderna som rasade var fortfarande mycket intensiva. Flera av IDF:s stridsvagnar blev utskjutna 
av pv-robotar av modellen Sagger. Soldater vittnade om att de upplevde att Hizbollah inte stred 
som förväntat. IDF upplevde att Hizbollah hade bättre kontroll över terrängen än vad som var 
väntat och de stred med en större intensitet än tidigare. Deras takiska skicklighet förvånade 
Israelerna. Efter ungefär två dygns stridigheter retirerade Hizbollah från Maroun a-Ras. En IDF 
officer beskrev det som ”Hizbollah was beaten, suffered losses and retreated”.30 Genom 

                                                 
27 Matthews 2008, s. 43 
28 Matthews 2008, s. 44 
29 Harel & Issacharoff 2009. s. 132 
30 Harel & Issacharoff 2009. s. 135 
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kombinerade vapen med indirekt och direkt eld i kombination med pansarvärnsförmåga lyckades 
Hizbollah manövrera mot IDF med framgång. 
 

3.1.4 Striderna i Bint Jbeil 
Norr om Maroun a-Ras ligger staden Bint Jbeil. Dagarna efter striderna i Maroun a-Ras beslutade 
sig general Halutz för att fortsätta sina rädföretag norrut mot staden Bint Jbeil. Det något oklara 
syftet kvarstod, att skapa en känsla av framgång för Israel och en känsla för nederlag hos 
Hizbollah. Delar ut 7th armor brigade och 35th paratrooper brigade tog terräng runt staden och 
förberedde sig för anfall in i staden. Hizbollahs underrättelser meddelade att IDF var på väg mot 
Bint Jbeil så förberedelser för försvar av staden kunde påbörjas. Sammanlagt kunde Hizbollah 
sammanföra närmare 250 soldater varav en fjärdedel hade god lokalkännedom eftersom deras 
hemterräng var just staden.31 Utanför staden och i intilliggande byar fanns också stridande 
enheter och specialförbandsenheter utplacerade. Den 26e juli påbörjate IDF ett anfall mot staden. 
Inledningsvis förbekämpade IDF delar av staden med indirekt eld för att sedan med 51st battalion 
ta staden från öst. Två kompanier tog täten in i staden och möttes av ett massivt motstånd. 
Kompanierna mötte finkalibrig eld, RPG, pansarvärnsvapen, granatkastare och raketer och ett av 
kompanierna fick en tredjedel av sina soldater utslagna direkt. ”An ambush from hell”32 vittnade 
en soldat om. Hizbollah hade grupperat soldater i gynnsam terräng och höga byggnader och 
kunde koordinera både eld och rörelse samt avge verkan i både direkt och indirekt form. IDF blev 
flankerade och deras anfall avstannade. Fokus låg nu på att försvara tagen terräng och evakuera 
de skadade och döda. Förstärkning från 51st battalion kom att understödja kompanierna. 
Hizbollah fanns nu grupperade i en halvcirkel kring IDF i högre byggnader. Hizbollah hade det 
taktiska övertaget i staden och hade initiativet. De försvarade sig mot anfallet med stor 
beslutsamhet. 

 
Hizballah made the IDF pay for every inch of ground that it took. At the same time, cru-
cially, Hizballah dictated the rules of how the war was to be fought.33 
 

Striderna fortsatte och efter att ha förlorat flertalet dussin soldater valde Hizbollah att 
tillbakarycka från sina stridsställningar i Bint Jbeil. IDF lyckades dock aldrig säkra hela staden 
och fram till krigets slut fanns fortfarande delar av Hizbollah kvar i staden.34 
 

3.1.5 Hizbollahs raketer 
Hizbollah identifierade Israels användande av precisionsstyrda attacker genom luften som 
främsta vapen i händelse av krig. En storskalig markoperation skulle inte vara aktuell på grund av 
folkets opinion och påverkan vid förluster. Med detta som bakgrund påbörjade Hizbollah att 
planera för hur och med vilka vapensystem man skulle kunna påverka Israel i ett krig. Hizbollah 
ledaren Nasrallah fastslog att Israels svaga punkt var det Israeliska samhället i sig.35 

                                                 
31 Harel & Issacharoff 2009. s. 139 
32 Matthews 2008, s. 47 
33 Cordesman et al. 2007, s. 83 
34 Matthews 2008, s. 47 
35 Matthews 2008, s. 16 
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Med erfarenheter från tidigare krig mot Israel förstod man vikten av att kunna nå in i Israel med 
vapensystem för att kunna påverka det som Nasrallah identifierat som en svaghet. Söder om 
Litani floden organiserades Nasser avdelningen vars arsenal främst bestod av 122mm Katyusha 
raketer som hade tillräcklig räckvidd för att kunna nå in i Israel. Hizbollah skapade under sex år 
med början år 2000 ett system med raketer med räckvidder mellan 6 till 210km baserade främst i 
södra Libanon.36 Vid krigets utbrott fanns mellan 14000 – 20000 raketer varav 12000 hade 
räckvidd mindre än 20km och var av typen Katyusah med diameter på 107mm och 122mm. 
Dessa raketer placerades i områden ca 10km norr om gränsen till Israel. Raketerna förvarades och 
avfyrades på främst tre olika sätt. 
 

• Små grupper indelade i tre mindre enheter sökte upp en punkt i terrängen som var 
gynnsam. Spanare spanade efter Israeliska spaningsflyg och gav klartecken till övriga 
som placerade ut avfyrningsrampen. Enhet nummer två anlände till platsen med själva 
raketen och placerade den i avfyrningsrampen och lämnade därefter skyndsamt 
platsen. Till sist kom den tredje enheten som apterade raketen och avfyrade den, ofta 
med hjälp av fjärrstyrning. Den totala tiden för att genomföra hela raketattacken 
kunde gå så snabbt som 28 sekunder. 

• Avfyrningsramper fanns placerade intill de bunkersystem som Hizbollah byggt i södra 
Libanon. Dessa mycket moderna bunkersystem kunde innehålla pneumatiska 
avfyrningsramper som kunde fällas upp och ned ur marken och var i princip helt dolda 
för blotta ögat.37 Dessa bunkersystem var byggda på ett sådant sätt att de kunde motstå 
Israeliska precisionsbombningar.38 

• Raketer gömdes i privata hem och skjul som hyrdes av främst tillhörande Shiitiska 
privatpersoner. Raketerna kunde avfyras från skjulen eller från en plats i närheten av 
förvaringen med hjälp av timers. Ingen personal behövde vara närvarande vid 
avfyrningsögonblicket. De större raketerna av Fajr typ med räckvidd på upp till 75km 
kunde installeras i påbyggnader till privata hem. Dessa installerades hos den inre 
kärnan av Hizbollah aktivister.39  

 

                                                 
36 Se figur 2 Räckvidd Hizbollah Raketer, s. 18 
37 Biddle & Friedman 2008, s. 65 
38 Matthews 2008, s. 17 
39 Harel & Issacharoff 2009. s. 139 
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 Fig. 2 Räckvidd Hizbollah Raketer40 
 
Totalt under kriget från den 12e juli till 14 augusti så avfyrade Hizbollah 3790 raketer in i Israel. 
901 av dessa träffade städer med följande utfall; 42 civila döda, 4262 skadade och ytterligare 
2773 som behandlades för chock och stress.41 

3.1.6 Krigets avslutning 
Striderna söder om floden Litani fortsatte mellan IDF och Hizbollah. Efter den 5e augusti hade 
IDF valt att kalla in reserver för att öka truppnärvaron, och hade vid det laget över 10000 soldater 
i södra Libanon. Fortfarande var gränszonen inte rensad från Hizbollah och städerna Maroun al-
Ras och Bint Jbeil var heller inte under IDF:s kontroll. Hizbollah hade cirka 3000 soldater i 
samma område och hade inte valt att kalla in reserver för att förstärka trupperna söder om floden. 
Fram till den 8e augusti hade 61 israeliska soldater dödats och ca 184 soldater tillhörande 
Hizbollah. Detta kom att blir slutsiffran på stupade för Hizbollah. 11 augusti fattade FN 
säkerhetsråd beslut om att införa resolution 1701 vilket innehöll ett eldupphör i syfte att kriget 
skulle få ett slut och att IDF skulle lämna södra Libanon och området övervakas av Libanesiska 
soldater med hjälp av FN. När detta blev känt för IDF valde de att utöka sina rädoperationer 
norrut mot Litani floden dock utan större framgång. Hizbollah genomförde lyckade eldöverfall 
mot de mekaniserade enheterna för att stoppa rörelsen norrut. För IDF innebar detta 21 stupade 
soldater till. Med bara timmar kvar till eldupphöret avfyrade Hizbollah 250 raketer in i Israel som 
en sista aktion. Därefter trädde eldupphöret i kraft med FN resolution 1701 och IDF lämnade 
södra Libanon.42 

                                                 
40 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5242566.stm 2011-05-16 09:34 
41 Matthews 2008, s. 61 
42 Matthews 2008, s. 52-56 
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3.2 Hizbollahs tretton principer för krigföring 
Sedan 1985 då Israel ockuperade södra Libanon och upprätthåll en säkerhetszon var det 
Hizbollahs mål att driva ut IDF ur Libanon. För att kunna nå framgång mot IDF utvecklade 
Hizbollah tretton principer för krigföring som var baserade på att kunna slå en större motståndare. 
 

1. Undvik att attackera där motståndaren är stark, attackera där han är svag, anfall och 
tillbakaryck! 

2. Att motverka egna förluster är viktigare än att tillfoga motståndaren förluster. 
3. Anfall bara när du kan säkerställa seger. 
4. Överraskning är viktigt för att nå framgång, om du upptäcks så har du misslyckats. 
5. Undvik en utdragen eldstrid. Dra dig ur som rök skingrar sig, låt inte fienden få övertaget. 
6. För att uppnå målsättningarna krävs tålamod, detta leder till att identifiera motståndarens 

svagheter. 
7. Var rörlig, undvik en frontlinje. 
8. Tvinga motståndaren att ständigt vara vaksam, vid fronten och i de bakre linjerna. 
9. Den stora segern går via många små segrar. 
10. Håll moralen uppe; undvik föreställningar om motståndarens överlägsenhet. 
11. Media är ett viktigt vapen, använd det i striden. 
12. Befolkningen är en tillgång, tillvarata den. 
13. Skada motståndaren, men sluta innan han tappar behärskningen.43 

4 Analys 

De händelser under kriget som står beskrivna i kapitel tre analyseras i detta kapitel. Varje 
händelse analyseras utifrån de tre grundprinciperna kraftsamling, handlingsfrihet, överraskning. I 
analysen kommer också Hizbollahs egna 13 punkter för krigföring analyseras utifrån samtliga av 
de sju grundprinciperna i syfte att se om Hizbollahs doktrin för krigföringen under kriget 
innehåller krigföringens grundprinciper. 
 

4.1 Händelser från kriget 

4.1.1 Striderna i Maroun a-Ras 
Byn ligger nära gränsen till Israel och är av strategiskt intresse då den ligger på väg mot den 
större staden Bint Jbeil. Maroun a-Ras har också en infrastruktur och terräng som är gynnsam för 
att strida i utan fordon. 
 
Kraftsamling 
Det fanns förutsättningar som tillsammans gjorde byn taktiskt förmånlig för Hizbollah och kan ha 
spelat in i beslutet att samla resurser för att nå effekt i byn under en begränsad tid. Genom 
kombinerade attacker med direktriktad och indirekt eld samlade kunde man nå lokalt övertag i 
striden, man samlade verkansresurser i tid och rum. Dessa sammantagna faktorer, att både 
indirekt och direktriktad eld samlats för att nå önskad effekt mot IDF tyder på att kraftsamling 
                                                 
43 Matthews 2008, s. 7 
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skett från Hizbollahs sida. Både kraftsamling i det strategiska valet att fördröja IDF genom byn 
som är en viktig punkt på väg mot en större stad och kraftsamling på stridsteknisk nivå där 
förbandet på marken kombinerade vapentyper samlade i tid och rum. ”Kraftsamling skall ske 
snabbt och inte bibehållas under längre tid”44 och Hizbollah bibehöll endast kraftsamlingen till 
den punkt där de inte längre nådde önskad effekt.  
 
Handlingsfrihet  
Där IDF:s fordon försökte ta sig fram kunde Hizbollah genomföra lyckade eldöverfall med 
pansarvärnsvapengenom att nyttja fördelaktig terräng i den urbana miljön. Stor del av terrängen 
var till nackdel för mekaniserad strid och därmed fördelaktig för Hizbollah som nyttjade den för 
att kunna manövrera och påverka sin motståndare. 
Bunkersystem och andra fortifikationer underlättade möjligheterna till skyddad rörlighet och 
därigenom handlingsfrihet att kunna manövrera inom ramen för rörlighet. IDF soldater vittnar om 
hur de blivit omringade och utmanövrerade av Hizbollah som nyttjade terrängen mycket effektivt 
till IDF:s förvåning.45 Genom att tillämpa manövertänkande och därigenom förmåga till hög 
rörlighet och kombination av verkan, manöver och initiativ46 skapade Hizbollah handlingsfrihet i 
striden. 
 
Överraskning 
Genom att använda sig av avancerade och dolda bunkersystem kunde Hizbollah uppträda oväntat 
i rum. Tack vare lokal kännedom och god rörlighet kunde de hålla ett högre stridstempo än IDF 
och IDF vittnar om att de blivit överraskade och förvirrade av eldkraften i Hizbollahs motstånd.47 
 
Sammanfattning 
I striderna i Maroun a-Ras kunde man se att Hizbollah genom sitt sätt att föra striden uppnått helt 
eller delar av principerna kraftsamling, handlingsfrihet och överraskning. Främst kan 
kraftsamling anses vara den av grundprinciperna som tydligast framträtt under analys av dessa 
stridigheter. IDF tog aldrig helt kontroll över Maroun a-Ras. 
 

4.1.2 Hizbollah slår tillbaks mot fartyget INS Hanit 
Kraftsamling 
I denna attack har inte Hizbollah kraftsamlat mer än att man valt ut ett viktigt mål med stor 
effekt. Ingen samling av resurser har gjorts mer än att man använt sig av en ändamålsenlig resurs 
för att kunna få verkan i målet. Kraftsamling har därmed inte skett, detta på grund av taktiskt 
beslut och inte på grund av brist på resurser eller oförmåga till kraftsamling. 
 
Handlingsfrihet 
Genom att välja sätt att föra striden på, och i detta fall då välja att använda en sjömålsrobot mot 
en av IDF:s verkansplattformar som hade verkansområde in i Libanon så skapade man 
förutsättningar för handlingsfrihet. Man hindrade IDF från att verka in i ett visst område med 
                                                 
44 Försvarsmakten 2005, s.38 
45 Matthews 2008, s. 44 
46 Försvarsmakten 2005, s. 51 
47 Matthews 2008, s. 44 
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indirekt eld och skapade därigenom handlingsfrihet i området genom att välja sätt att föra striden 
på. 
 
Överraskning 
Israel överraskades av att Hizbollah lyckades bekämpa ett fartyg av korvettklass 10 sjömil 
utanför Beiruts kust. Delade meningar rådde kring huruvida man hade identifierat Hizbollahs 
förmåga till sjömålsbekämpning eller inte med sjömålsrobotar av C-802 typ. Någon varning gavs 
dock aldrig till fartygen som patrullerade utanför Beiruts kust och detta tyder på att det inte fanns 
tillräckligt med underlag för att göra en bedömning. På fartyget hade man stängt av både det 
avancerade motmedelssystemet och spaningsradarn och detta kan vara tecken på att man inte 
väntade sig en sjömålsrobotattack.48 Verkan med sjömålsroboten från Hizbollahs sida var alltså 
oväntat både i tid, sätt och rum eftersom IDF inte förväntade sig att bli påverkade av 
sjömålsrobotar. 
 
Sammanfattning 
Enskilda beslutsfattare på fartyget kan ha haft del i att fartyget var sårbart vid just den tidpunkten. 
Misstag av enskilda individer kan ha varit faktorer som legat till grund för att motmedels och 
varningssystemen var avstängda men hur det än kommer sig att fartyget inte hade något skydd så 
tyder det på att man inte ansåg hotet vara så påtagligt och därmed överraskades man av 
bekämpningen av fartyget.49  
 
Effekterna av detta visade Israel att man inte alls varit så framgångsrik med sina 
precisionsbombningar som man gjort gällande. Hizbollah kunde fortfarande verka med indirekta 
vapen och dessutom i en oväntad arena. En stor vinst av denna attack för Hizbollah var att 
ledaren Nasrallah mitt under attacken med vattnet och själva explosionen som bakgrund i en 
videointervju kunde meddela Israel att man var redo för ett öppet krig och att man var väl 
förberedd.50 De psykologiska effekterna av denna överraskningsattack kan ha varit bidragande 
orsak till förvirring och oenighet i beslutsfattning för de politiska och militära ledarna i Israel 
gällande hur och vad man exakt ville åstadkomma med kriget mot Hizbollah. Detta kan ha lett till 
att man valt att satsa mer ingående på indirekt bekämpning mot strategiska mål i Libanon för att 
slå mot Hizbollahs förmåga att skjuta raketer. Detta kan då ha påverkat det faktum att en större 
markoperation med ett klart syfte aldrig iscensattes av Israel. 
 
I denna händelse har grundprinciperna handlingsfrihet och överraskning varit framträdande. 
Kraftsamling har inte identifierats i detta fall. Förmåga till kraftsamling har funnits men 
kraftsamling har inte använts i just detta företag med hänsyn till syftet. 
 

4.1.3 Kidnappningen   
Kraftsamling 

                                                 
48 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3325146,00.html 2011-05-26 10:59 
49 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3347191,00.html 2011-05-26 10:54 
50 Matthews 2008, s. 38 
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Med noga utvald fördelaktig terräng till sin fördel fenomförde Hizbollah ett eldöverfall mot IDF 
patrullen. Man kombinerade IED51 och pansarvärnsvapen för att få stopp på patrullens fordon och 
få verkan.52 I denna del av attacken är det tydligt att man samlat och kombinerat verkansresurser i 
kombination för att nå den önskade effekten att få stopp på patrullen och skada/döda de Israeliska 
soldaterna. Resurserna bibehölls endast under en kort tid tills syftet nåddes. 
 
Handlingsfrihet 
Hizbollah skapade ett gynnsamt tillfälle till handlingsfrihet genom att som uppföljning till 
anfallet stoppa de efterföljande IDF patrullerna när de påbörjat efterföljandet. Här valde 
Hizbollah att föra striden med hjälp av IED och verkan med finkalibrig eld mot de efterföljande 
förbanden, som stannades upp och inte kunde fullfölja förföljandet i syfte att avskära vägen för 
de tillbakaryckande Hizbollah soldaterna.53 
 
Överraskning 
Eldöverfallet och kidnappningen överraskade IDF patrullen. Patrullen hade ingen beredskap för 
att hantera en sådan situation då man frångått stående order och inte valt att till fots söka 
eldöverfallsterrängen som var särskilt gynnsam. Detta innebar att de inte väntade sig ett 
eldöverfall och detta i sin tur betyder att Hizbollah uppträdde oväntat för IDF i denna situation. 
En utkik hade tidigare observerat en Hizbollah soldat men misslyckats att sända informationen 
till patrullen.54 Som var helt ovetande. Den indirekta elden och skarpskyttarnas bekämpning av 
samtliga övervakningskameror i området fick till följd att bataljonchefen som befann sig intill 
verkansområdet för den indirekta elden drabbades av ledningskollaps då för mycket information 
nådde honom på samma gång.55 
 
På grund av förvirringen som sensorbortfallet och den indirekta elden bidrog till så skickades inte 
kodordet för kidnappad soldat vidare uppåt I beslutskedjan förens 27 minuter efter att de fått 
kännedom om vad som inträffat. Detta medgav stort försprång för Hizbollah som redan begett sig 
tillbalks över gränsen med de tillfångatagna. Överraskning hade nåtts genom att för IDF uppträda 
oväntat i tid och rum och genom att vilseleda ledningen genom att påverka sensorer och 
kombinera indirekt eld.  
 
Sammanfattning 
I denna situation var den mest framträdande grundprincipen överraskning. Hizbollah uppträdde 
oväntat och vilseledde IDF. Kraftsamling i det inledande eldöverfallet skedde samt att 
handlingsfrihet skapades genom att hindra efterföljande genom att välja sätt att föra strid med 
IED mot efterföljande. 
 

                                                 
51 Improvised Explosive Device 
52 Matthews 2008, s. 34 
53 Matthews 2008, s. 36 
54 Matthews 2008, s. 34 
55 Harel & Issacharoff 2009. s. 4 
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4.1.4 Striderna i Bint Jbeil 
Genom att samla trupper av olika slag på djupet intill och i staden kunde Hizbollah skapa 
manöverutrymme för sina stridande enheter. Hizbollah hade gott om tid att förbereda försvaret av 
staden då goda underrättelser meddelade IDF:s rörelser efter striderna i Maroun a-Ras. Tack vare 
nyttjandet av lokalkännedom och gynnsam terräng i höga byggnader och förberedda 
fortifikationer kunde Hizbollah manövrera mot sin motståndare. 
 
Kraftsamling 
Genom att kraftsamla flera olika vapensystem, finkalibrigt, kulsprutor, RPG, PV vapen, 
granatkastare och raketer kunde Hizbollah från gynnsam terräng högt grupperade i byggnader 
avge ett massivt eldöppnande i den inledande stridskontakten då IDF:s två tätkompanier anföll in 
i staden. En tredjedel av ett av kompanierna slogs ut direkt i den initiala eldstriden och 
anfallsrörelsen avstannade. Här samlades verkansresurser för att nå önskad effekt och 
kraftsamlingen fick till följd att IDF:s anfall avstannade.56 
 
Handlingsfrihet 
IDF vittnade om att det var Hizbollah som dikterade villkoren för hur striden fördes i staden.57 
Logistik för att upprätthålla stridsvärde hade lösts genom att befintlig förplägnad och andra 
resurser i staden kunde nyttjas av de stridande enheterna. Den decentraliserade ledningen bidrog 
till stor flexibilitet hos de stridande enheterna som kunde manövrera snabbt i striden. Hizbollah 
kunde tillämpa manövertänkande och vara flexibla. Resultatet av detta innebar att man skapat 
handlingsfrihet med sina resurser. IDF kunde omringas och deras anfall avstannade till följd av 
detta. Vid en given punkt valde Hizbollah att lämna sina positioner till följd av förlust av 
soldater. Detta tyder på att man ville kunna bevara förbandets stridsvärde till viss del och inte helt 
tappa förmågan att verka i området. Genom tillämpning av manövertänkande och flexibilitet i 
den decentraliserade ledningen och möjlighet att välja sätt att föra striden samt beslutsfattning i 
rätt tid och möjlighet till bibehållande av stridsvärde genom den lokala logistiklösningen skapade 
Hizbollah handlingsfrihet i striderna i och omkring Bint Jbeil. 
 
Överraskning 
Den överraskning Hizbollah uppnådde i denna strid var det faktum att den inledande 
kraftsamlingen var oväntad och detta överraskade IDF. Detta bidrog också till att de kunde hålla 
ett högre stridstempo än IDF inledningsvis. Inga mer aktiva åtgärder för att överraska IDF 
vidtogs mer än att inledningsvis uppnå ett oväntat eldövertag. 
 
Sammanfattning 
Under striderna i Bint Jbeil så kunde principen handlingsfrihet identifieras då Hizbollah kunde 
upprätthålla stridsvärde genom lokal logistik. Den decentraliserade ledningen gav upphov till 
manövertänkande och flexibilitet. Kraftsamling blev tydligt i den inledande eldstriden då IDF:s 
anfallsrörelse avstannade helt. Överraskning nåddes genom den inledande kraftsamlingen. I dessa 
strider var principen handlingsfrihet tydligast därefter kraftsamling och överraskning nåddes som 
effekt av kraftsamlingen. 

                                                 
56 Matthews 2008, s. 47 
57 Cordesman et al. 2007, s. 83 
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4.1.5 Hizbollahs raketer 
Kraftsamling 
Hela raketvapenkonceptet kunde anses vara en kraftsamling i sig där Hizbollah valt att samla 
resurser för att nå önskad effekt. Det vill säga att kunna få effekt genom att påverka det Israeliska 
samhället och viljan, som Hizbollah fastställt som en svag punkt. Tydligt var att man satsat stora 
resurser på att anförskaffa, lagra och kunna verka med raketer in i Israel. 
 
Handlingsfrihet 
Möjlighet att kunna välja sätt att föra strid skapades genom tillgång till raketer. Att endast kunna 
verka med raketer mot mål i Israel eller att kombinera direktriktade och indirekta vapen i strid i 
Libanon var alternativ som Hizbollah hade att välja på i sin krigföring. Att bara verka med 
raketer in i Israel medgav att ett högt stridsvärde kunde bibehållas och risken för egna förluster 
var liten. Genom att identifiera det Israeliska samhället och viljan som en svag punkt58 så kunde 
man i enlighet med den indirekta metoden och manövertänkande nå effekt genom att verka mot 
dessa med hjälp av raketer. 
 
Överraskning 
Genom sina raketresurser med räckvidd upp till 210km kunde Hizbollah upprätthålla möjlighet 
till verkan in i Israel. Raketerna kunde skjutas med mycket små medel och verkan kunde uppnås 
på oväntade platser och vid oväntade tidpunkter. Från sjömål till angrepp mot Israeliska 
samhällen kunde raketerna verka. Genom förmågan att kunna verka mot oväntade platser både i 
tid och rum skapade Hizbollah överraskning på den taktiska nivån. Ingen kunde med säkerhet 
veta var och när raketerna skulle slå ned. Däremot blev det känt att Hizbollah använde raketer 
som vapen och därmed kunde åtgärder vidtas av Israel för att förhindra förluster. Men på det 
taktiska planet kunde överraskning nås med hjälp av raketer. 
 
Sammanfattning 
Raketvapenkonceptet i sig kunde vara en kraftsamling där resurser samlats för att nå önskad 
effekt. Handlingsfrihet skapades genom att kunna välja sätt att strida och bibehålla högt 
stridsvärde på marktrupperna. Överraskning kunde nås på ett taktiskt plan med hjälp av raketerna, 
då nedslagen var svåra att förutspå i tid och rum. 
 

4.2 Hizbollahs 13 principer för krigföring 

4.2.1 Sätta upp ett mål och hålla fast vid det 
6. För att uppnå målsättningarna krävs tålamod, detta leder till att identifiera motståndarens 
svagheter.  
9. Den stora segern går via många små segrar. 
 

                                                 
58 Matthews 2008, s. 47 
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I de 13 principerna för krigföring som Hizbollah tagit fram så är två av punkterna i linje med 
kringföringens grundprincip Sätta upp ett mål och hålla fast vid det. Punkten 6 innefattar att 
tålamod krävs för att nå fram till att identifiera fiendens svagheter och i förlängningen nå 
framgång. Tålamodet kan liknas vid att hålla fast vid målet och att inte ändra riktning eller ge 
upp. Vidare så kan punkt 9 också innefattas under begreppet då den innefattar att den stora segern 
går via många små segrar. Precis som svensk doktrin beskriver det så går vägen till det stora 
målet genom att underställda chefer har möjlighet att nå sina mål i riktning mot det stora målet. 
   

4.2.2 Lokal överlägsenhet 
1. Undvik att attackera där motståndaren är stark, attackera där han är svag, anfall och 
tillbakaryck! 
 
I punkten ett beskriver Hizbollah hur man skall anfalla fiendens svaga punkt och inte anfalla den 
del av fienden som är stark. Detta pekar direkt mot att skapa överlägsen effekt genom asymmetri 
inom valt område och därigenom nå lokal överlägsenhet. 
 

4.2.3 Kraftsamling 
3. Anfall bara när du kan säkerställa seger. 
 
Genom att samla resurser under en kortare tid i syfte att nå ett avgörande innebär att anfalla när 
man kan nå framgång, precis som punkt tre innebär. Även att begränsa sig i tid är av vikt, 
kraftsamlingen sker under den tid den kräver för att nå syftet. 
 

4.2.4 Överraskning 
4. Överraskning är viktigt för att nå framgång, om du upptäcks så har du misslyckats. 
 
En liten insats kan få stor verkan och leder till framgång genom att överraska motståndaren. 
Genom att uppträda oväntat till tid, rum eller sätt kan motståndaren överraskas. Om motståndaren 
förutspår handlandet sker inte överraskning. 
 

4.2.5 Vilseledning 
8. Tvinga motståndaren att ständigt vara vaksam, vid fronten och i de bakre linjerna. 
 
Genom aktiv verksamhet kan motståndaren fås att fatta felaktiga beslut baserade på inaktuella 
eller felaktiga underrättelser. Om motståndaren ständigt tvingas till att vara vaksam på två fronter 
kan detta tära på motståndarens resurser och stridsvärde samt bidra till att denne vidtar felaktiga 
motåtgärder i tid och rum. 
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4.2.6 Handlingsfrihet 
5. Undvik en utdragen eldstrid. Dra dig ur som rök skingrar sig, låt inte fienden få övertaget. 
7. Var rörlig, undvik en frontlinje. 
10. Håll moralen uppe; undvik förställningar om motståndarens överlägsenhet. 
12. Befolkningen är en tillgång, tillvarata den. 
 
För att kunna möta oförutsedda situationer krävs det att handlingsfrihet skapas. Genom punkt 5 
och 7 undviker man att binda sig i strid och tappa initiativ och möjlighet till manövrering. Punkt 
10 och 12 pekar på vikten av att bibehålla högt stridsvärde genom att hålla moralen uppe och att 
ta tillvara på resurser. Dessa åtgärder skapar handlingsfrihet. 
 

4.2.7 Stridsekonomi 
2. Att motverka egna förluster är viktigare än att tillfoga motståndaren förluster. 
11. Media är ett viktigt vapen, använd det i striden. 
13. Skada motståndaren, men sluta innan han tappar behärskningen. 
 
I vissa situationer ur ett stridsekonomiskt perspektiv kan det vara klokast att som punkt 2 säger 
motverka egna förluster istället för att skapa förluster för motståndaren. Kan tekniska system 
nyttjas så skall dessa användas. Det kan vara tekniska system som påverkar viljan, exempelvis 
media. Att undandra sig bekämpning är också en viktig del i att vara stridsekonomisk därför 
speglar punkt 13 detta på ett bra sätt. Tillfoga motståndaren förluster men inte så pass att 
motståndaren reagerar med för stor kraft tillbaks. 
 
 
 

Krigföringens 
grundprinciper  Hizbollahs principer för krigföring 

Sätta upp ett mål och hålla fast vid 
det → 

6. För att uppnå målsättningarna krävs tålamod, detta leder till att identifiera 
motståndarens svagheter. 
9. Den stora segern går via många små segrar. 

Lokal överlägsenhet → 1. Undvik att attackera där motståndaren är stark, attackera där han är svag, anfall och 
tillbakaryck! 

Kraftsamling → 3. Anfall bara när du kan säkerställa seger. 
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Överraskning → 4. Överraskning är viktigt för att nå framgång, om du upptäcks så har du misslyckats. 

Vilseledning → 8. Tvinga motståndaren att ständigt vara vaksam, vid fronten och i de bakre linjerna. 

Handlingsfrihet → 
5. Undvik en utdragen eldstrid. Dra dig ur som rök skingrar sig, låt inte fienden få 
övertaget. 
7. Var rörlig, undvik en frontlinje. 
10. Håll moralen uppe; undvik förställningar om motståndarens överlägsenhet. 
12. Befolkningen är en tillgång, tillvarata den. 
 

Stridsekonomi → 
2. Att motverka egna förluster är viktigare än att tillfoga motståndaren förluster. 
11. Media är ett viktigt vapen, använd det i striden. 
13. Skada motståndaren, men sluta innan han tappar behärskningen. 
 

Tabell 1. Samband mellan krigföringens grundprinciper och Hizbollahs principer för krigföring 
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5 Diskussion 

Analysen av Hizbollahs agerande under kriget och den doktrin som låg till grund för deras 
agerande visar på att man kan återfinna samtliga av krigföringens grundprinciper igenom alla 
nivåer, från strategisk och doktrinär nivå ner till taktisk nivå. I olika faser av kriget har olika av 
krigföringens grundprinciper varit olika framträdande. De samverkar med varandra, och ibland 
motverkar de varandra, men de återfinns under hela kriget. Vid vissa punkter har en grundprincip 
inte använts men förmåga och resurser till den har funnits och i samverkan/motverkan spelet har 
grundprincipen kopplat till syftet, inte använts i just den specifika händelsen, medan en annan 
varit mer framträdande. 
 
De tre grundprinciperna som använts för att analysera händelserna under kriget samspelar och 
påverkar varandra i syfte att nå lokal överlägsenhet och avgörande. Av de tre så kan man se 
utifrån analysen att två av dem; handlingsfrihet och överraskning har varit mer framträdande i 
exemplen. Kraftsamling har i mindre grad varit framträdande i Hizbollahs sätt att föra strid. Detta 
kan vara ett resultat av att Hizbollah varit den part i kriget som försvarat sig mot en anfallande 
styrka. På markarenan har överraskning och handlingsfrihet tillsammans samverkat i Hizbollahs 
krigföring och kan ha varit faktorer som lett till framgång. Detta kan visa på att en mer defensiv 
eller fördröjande strid bygger mer på överraskning och handlingsfrihet än kraftsamling. 
 
I jämförelsen mellan Hizbollahs principer för krigföring och krigföringens grundprinciper så är 
den mest framträdande jämförelsepunkten handlingsfrihet, där fyra av Hizbollahs punkter passar 
in under den grundprincipen. Detta återspeglar sig sedan i de faktiska händelser under kriget som 
utspelade sig. Handlingsfrihet var mer framträdande än andra principer. Detta kan tyda på att 
även på doktrinnivå så har Hizbollah en mer defensiv/fördröjande inställning och detta 
återspeglas genom att handlingsfrihet är mer framträdande. 
 
Man kan inte utesluta att andra faktorer har varit bidragande till att Hizbollah nådde framgång i 
kriget men genom analysen kan man fastställa att både genom sitt faktiska agerande och 
planerande så har man använt sig av principer som går att jämföra med de principer vår doktrin 
förespråkar för att kunna nå framgång i krig.  
Hizbollah har sedan 1985 arbetat fram sitt doktrinära stöd och baserat det på de erfarenheter från 
krig mot Israel som de samlat på sig genom historien.  
 
En bidragande orsak till framgången kan vara att Hizbollah anpassat sig till Israels sätt att strida 
genom åren och därmed ändrat form. Israel å sin sida har inte taktikanpassat vare sig sin 
stridsteknik eller doktrin i samma takt som Hizbollah och därmed har en asymmetri kunnat 
uppstå mellan de två parterna. En asymmetri som har bidragit till att Hizbollah kunnat vara 
framgångsrika då Israel inte kunnat slå mot de punkter som varit Hizbollahs svagheter. Israel har 
inte lyckats nå effekt i verkan mot Hizbollahs kritiska sårbarheter och därigenom inte kunnat 
påverka deras tyngdpunkt. Detta kan vara ett resultat av att Hizbollah ändrat form sedan 80talet 
då striderna såg annorlunda ut i södra Libanon. Det som för Israel var framgångsrikt då var inte 
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framgångsrikt 2006 och detta tyder på att deras doktrin inte alls matchar den motståndare som 
Hizbollah utvecklats till under 2000 talet. 
 
Att Hizbollah i sin framgång agerat i enlighet med krigföringens grundprinciper kan också tyda 
på att de antagit en mer reguljär form i sitt sätt att föra strid. Många pekar just mot att man bildat 
en hybrid mellan irreguljär och reguljär krigföring som för Israel har varit svår att anpassa sig 
mot. Det går heller inte att utesluta att Israels egna misslyckanden under kriget varit bidragande 
orsak till Hizbollahs framgång. Mycket kritik har riktats mot de doktriner och strategiska beslut 
som fattades under kriget. Då denna uppsats endast fokuserat på Hizbollahs nyttjande av 
krigföringens grundprinciper så lämnas en granskning av Israel till vidare forskning. Hur man än 
väljer att se på det så har Hizbollah varit framgångsrika och genom denna uppsats kan man se att 
krigföringens grundprinciper återfinns i deras handlingar som ledde till framgång i kriget mot 
Israel år 2006. 
 

5.1 Slutsatser 
Hizbollahs sätt att strida har varit förenligt med krigföringens grundprinciper. 
I koppling till uppsatsens syfte så kan man genom analysen av händelserna se att över de 
händelser som analyserats och som utgör kriget mellan Hizbollah och Israel så har kraftsamling, 
handlingsfrihet, överraskning i krigföringens grundprinciper sammanfallit med Hizbollahs 
agerande. Då Hizbollah var framgångsrika så bör detta tolkas som att genom att agera i enlighet 
med  dessa av krigföringens grundprinciper på taktisk nivå så nås framgång inom markarenan. 
 
Överraskning och handlingsfrihet har varit de mest framträdande grundprinciperna i 
Hizbollahs krigföring. 
Genom agerandet som sammanfaller med kraftsamling, handlingsfrihet, överraskning så har den 
inbördes samverkan mellan grundprinciperna vägt åt överraskning och handlingsfrihet. Detta kan 
kopplas till det faktum att Hizbollah under kriget försvarade och fördröjde sin motståndare som 
var en offensiv och anfallande kraft. Detta innebär att de grundprinciper som är framträdande för 
en krigföring som syftar till att försvara eller fördröja är handlingsfrihet och överraskning. 
Förmåga och resurser till kraftsamling finns men används inte i lika stor utsträckning.  
 
I jämförelsen mellan Hizbollahs principer för krigföring och krigföringens grundprinciper 
så har handlingsfrihet varit den mest framträdande. Fyra av Hizbollahs punkter faller in 
under handlingsfrihet. 
På den högre nivån som ligger till grund för hur framgång skall uppnås med de militära 
resurserna och agerandet så har uppsatsen genom analysen kommit fram till att handlingsfrihet 
har varit den grundprincip som varit mest representerad av de punkter som Hizbollah tagit fram 
till sin ”doktrin”. Detta innebär att utifrån sin erfarenhet och utveckling så anser Hizbollah det 
vara av särskild vikt att kunna skapa och upprätthålla handlingsfrihet för att vara framgångsrika i 
krigföring mot en invaderande motståndare. Detta går hand i hand med tidigare dragna slutsatser 
kring den taktiska nivån där försvars/fördröjningsstriden gjort att fokus legat på bl.a. 
handlingsfrihet. Denna grundprincip är alltså viktig även på ”doktrin” nivån.  
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Hizbollahs tretton principer för krigföring återspeglar samtliga av krigföringens 
grundprinciper. 
Sammantaget i sina tretton punkter så har Hizbollah identifierat samma grunder i sina principer 
för att nå militärt avgörande inom markarenan som de punkter Svensk doktrin har tagit fram. 
Detta innebär att genom att tillämpa sin doktrin så kan framgång och avgörande nås inom 
markarenan. Framgången i kriget mot Israel visar på att de krigföringsprinciper som framtagits 
utifrån erfarenhet är framgångsrika och kan tillämpas i den typ av krigföring som förts mot Israel 
med framgång. 
  

5.2 Svar på frågeställningen 
 

• Använde sig Hizbollah av krigföringens grundprinciper i kriget mot Israel 2006? 
 
Analysen av Hizbollahs agerande under kriget visar på att krigföringens taktiska grundprinciper 
tillämpades på flera nivåer, från strategisk nivå ner till taktiskt agerande på slagfältet. Att 
samtliga av krigföringens taktiska grundprinciper tillämpades kan anses vara en förklaring till att 
Hizbollah nådde framgång. 
 

6 Behov av ny forskning 

I denna uppsats har fokus legat på Hizbollahs agerande under kriget. Efter kriget riktades mycket 
kritik mot Israels agerande som inte ledde till framgång. Att undersöka vad i Israels agerande 
som gjorde att man inte kunde nå de mål man satt upp skulle vara av intresse. 
 

7 Sammanfattning 

I denna uppsats har författaren undersökt huruvida Hizbollahs agerande uppfyllde tre av 
krigföringens grundprinciper (kraftsamling, överraskning, handlingsfrihet) under kriget mot 
Israel i Libanon 2006 i syfte att se om de lett till framgång. Även Hizbollahs doktrin – Tretton 
principer för krigföring har analyserats utifrån samtliga sju grundprinciper (kraftsamling, 
överraskning, handlingsfrihet, att sätta upp ett mål och hålla fast vid det, lokal överlägsenhet, 
vilseledning, stridsekonomi) i syfte att fastställa om deras doktrin bygger på samma principer för 
framgång inom markarenan som vår doktrin. Slutsatserna i arbetet pekar mot att samtliga av 
grundprinciperna finns representerade i Hizbollahs doktrin, och mer framträdande är 
handlingsfrihet. I de faktiska striderna har överraskning och handlingsfrihet varit framträdande. 
Detta resultat kan tyda på att Hizbollah fört en defensiv/fördröjande strid mot Israel och att detta 
kännetecknas av att dessa grundprinciper varit framträdande. Att krigföringens grundprinciper 
uppfyllts både i handling och i planering tyder på att det kan vara faktorer som påverkat utgången 
av kriget och att Hizbollah nått framgång. 
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