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FREDSFRAMTVINGANDE OPERATIONER OCH DERAS MÖJLIGHETER 

TILL FRAMGÅNG. 
– En studie av manöverkrigföringens principer samt operationerna ”Allied Force” 

(Jugoslavien 1999) och UNOSOM II (Somalia 1993). 
Uppsatsen avhandlar fredsframtvingande operationer och deras möjligheter till framgång.
Internationella operationer är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter och i samband med detta är
fredsframtvingande operationer en typ av operationer som svenska förband kan få delta i. Genom
studier av manöverkrigföringens principer och två begränsade fallstudier tas ett antal faktorer för
framgång fram som sedan jämförs och diskuteras. Uppsatsen svarar även på om
manöverkrigföringens principer kan tillämpas vid fredsframtvingande operationer. Resultatet av
uppsatsen är att faktorerna lämplig sammansättning av styrkorna, anpassad politisk styrning och
förmåga till att minska egna och civilas förluster är faktorer som har betydelse för framgång på
den operativa nivån. Jag har också sett att de faktorer som man kan hämta ur
manöverkrigföringen principer är betydelsefulla för möjligheterna till framgång. Det som dock
hämmar möjligheterna att fullt ut använda dessa delar ur manövertänkandet är den
multinationella faktorn eller brist på interoperabilitet mellan de deltagande nationerna.  
 
Nyckelord 
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Bilaga 1: Abstract 
 
PEACE ENFORCEMENT OPERATIONS AND THEIR POSSIBILITIES 
TO SUCCEED. 
 
Abstract  
This thesis deals with Peace enforcement operations and their possibilities to 
succeed. Participation in international operations is one of the main tasks for 
the Swedish national defence forces. An analysis of the principles of 
manoeuvre warfare and of two limited case studies will result in a number of 
factors for success in peace enforcement operations. These factors will then be 
compared and discussed. This thesis will also answer whether it is possible to 
use the principles of manoeuvre warfare in peace enforcement operations. The 
result of the thesis is that force composition, adapted political control; force 
protection and limited collateral damage are factors that are essential for the 
possibilities to succeed with peace enforcement operations. The principles of 
manoeuvre warfare are also important for the possibility to succeed with peace 
enforcement. But the multinational factor or the lack of interoperability limits 
the possibilities to use the principles of manoeuvre warfare. 
 
Keywords 
Peace enforcement, manoeuvre warfare, NATO, UN, Somalia, Former 
Yugoslavia. 
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 1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund. 

Den internationella verksamheten är en av Försvarsmaktens fyra 

huvuduppgifter. Särskilda insatsförband organiseras och utbildas för 

internationella insatser. Sverige har ställt förband i beredskap för insatser inom 

ramen för NATO, FN, det nordiska samarbetet NORDCAPS och från och med 

2003 EU 1.  En av de uppgifter som dessa förband kan ställas inför är att delta i 

fredsframtvingande operationer. Den svenska försvarsberedningen skrev 1999 

i sin rapport Europas säkerhet Sveriges försvar2, ”att den svenska 

försvarsmakten bland annat skall ha förmågan att i samverkan med andra 

länder planera, genomföra och följa upp fredsframtvingande operationer”. 

Genomgående så tolkas begreppet fredsframtvingande operationer eller dess 

engelska motsvarighet Peace Enforcement som användande av militärt våld för 

att uppnå ett politiskt syfte, ofta i form av ett eldupphör eller andra avtal.  

Fredsframtvingande operationer är inte fullskaligt krig och inte heller 

traditionellt fredsbevarande (Peace Keeping) verksamhet, liknande FN: s 

operationer under bland annat 70-talet i Sinai. Fredsframtvingande operationer 

befinner sig någonstans där emellan. Kanske kan fredsframtvingande 

operationer liknas vid 1800-talets koloniala kampanjer eller fälttåg där syftet 

var att uppnå någon form av politiskt syfte eller vilja. Även om begreppet 

”fredsframtvingande” inte var uppfunnit under denna tid och de politiska 

syftena inte alltid var särskilt ädla, kan man ur operativ synvinkel se likheter 

med våra moderna operationer.  

 

                                                 
1 http://www2.mil.se/article.php?id=3328, Försvarsmakten, 2001-12-05. 
2 Ds 1999:55 
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Bild: The Battle of Isandlwana, 1879. 

Relativt små Europeiska förband genomförde under 1800-talet ett stort antal 

insatser i olika koloniala oroshärdar. Den engelska armén genomförde t ex 

1867 ett fälttåg i nuvarande Etiopien mot den despotiske afrikanske kejsaren 

Theodorus som bland annat tagit några européer som gisslan. Man kan i den 

operationen se vissa likheter med FN: s operationer i Somali 1993 och särskilt 

jakten på den somaliske generalen Aidid3. 

Under decennierna närmast efter andra världskriget var konflikterna främst 

mellanstatliga vilket satte sin prägel på de fredsfrämjande operationerna. Under 

slutet av 80-talet och början av 90-talet förändrades det internationella läget. 

Konflikterna tenderade till att oftast vara inomstatliga konflikter. Den 

internationella viljan eller enigheten att vid behov använda våld för att skapa 

fred blev större. Därmed kunde fredsframtvingande operationer genomföras i 

en större utsträckning. Exempel på denna typ av fredsframtvingande 

operationer är NATO: s operationer på Balkan samt FN: s operationer i 

Somalia och Öst-Timor. 

                                                 
3 The Magdala Campaign, 1867-8, Massacre and retribution. 
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För att förstå innebörden av en fredsframtvingande operation och dess 

möjligheter till framgång tror jag att man inte bara kan studera enskilda 

operationer som genomförts i modern tid. Man måste även ta hjälp av den 

militärteoretiska empirin för att förstå sammanhangen. Under de studier som 

förekommit inom militärhistoria har teorin om manöverkrigföring fått stort 

genomslag. I ett stort antal länder bedrivs studier i syfte att omsätta 

manöverkrigföringens teorier till doktriner på taktisk och operativ nivå. Även i 

det svenska doktrinarbetet på operativ och taktisk nivå används 

manöverkrigföringens principer som en grund. Manöverkrigföringens yttersta 

syfte är att bryta motståndarens vilja att fortsätta med väpnade stridshandlingar. 

Detta syfte torde även väl passa in på en fredsframtvingande operation. 

Förutom militärteori i form av manöverkrigföringens principer kommer jag att 

i uppsatsen studera två fredsframtvingande operationer som genomförts i 

modern tid. Nämligen NATO:s operation ”Allied Force” 1999 och FN:s 

operation UNOSOM II 1993. 

I själva ordet fredsframtvingande finns ett tydligt motsatsförhållande. Kan man 

verkligen tvinga fram en fred? För att fullständigt besvara hela den frågan 

räcker inte utrymmet i denna uppsats till. Men kanske kan uppsatsen vara en bit 

på vägen att besvara delar av problemet. 

 

1.2  Syfte med uppsatsen. 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka militära faktorer på operativ nivå 

som är avgörande för att en fredsframtvingande operation skall ha möjligheter 

till att bli framgångsrik. Uppsatsen skall även utreda om manöverkrigföringens 

principer kan tillämpas vid en fredsframtvingande operation  
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Definitioner av nyckelord4: 

- Med militära faktorer avses de omständigheter som påverkar operationens 

resultat. Faktorer kan därmed utgöras av ett brett spektrum av förhållanden 

och omständigheter som haft en avgörande betydelse för operationens 

genomförande. Krigserfarenheten visar på ett antal allmängiltiga och 

allmänt vedertagna grundläggande principer, exempelvis tillämpning av 

överraskning eller kraftsamling5. Faktorerna kan även utgöras av 

traditionella operativa metoder vid genomförandet, operativ planering, 

operativ ledning, tekniska förutsättningar, geografiska förhållanden, 

utbildning och doktriners påverkan på förbanden samt kulturella och 

nationella förhållandens påverkan av operationen. 

- Med operativ nivå avses den nivå där större samordnade operationer 

genomföres i syfte att uppnå strategiska mål. Den operativa nivån blir 

därmed en länk mellan den taktiska och strategiska nivån. En operation 

genomföres normalt inom ett större sammanhängande operationsområde 

(Area of operations) där ett antal taktiska förband ur olika vapengrenar 

skall samordnas. De operativa målen har en bredare dimension i tid och 

rum än den taktiska nivån. Operativa mål skall uppnå de strategiska målen 

(politiska och militärstrategiska). 

 

- Med framgångsrik avses att de operativa målen för den fredsframtvingande 

operationen har uppnåtts. Mål för denna typ av operationer kan utgöras av 

att ett fredsavtal uppnåtts, tillbakadragande av militära förband, avväpning 

av irreguljära styrkor skett och skydd av civilbefolkning.  

                                                 
4 Definitioner av begreppen fredsframtvingande och manöverkrigföring framgår av kapitlet 
centrala begrepp. 
5 Krigföringens grundprinciper beskrivs i Marco Smedbergs bok, Om stridens grunder, sid 134. 
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1.3  Frågeställningar. 

För att uppnå uppsatsens syfte avser jag att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka militära faktorer har haft en avgörande betydelse för möjligheter till 

framgång vid operationer vars syfte varit att med militära medel tvinga 

fram en fred? 

2. Är det möjligt att tillämpa manöverkrigföringens principer vid en 

fredsframtvingande operation? 

3. Finns det andra militära faktorer än de som kan härledas ur 

manöverkrigföringens principer som är avgörande för framgång vid 

fredsframtvingande operationer? 

 

 1.4  Avgränsningar. 

Tidsperioden som kommer att behandlas i uppsatsen är med hänsyn till de två 

operationer som studeras från 1993 till och med 1999. Jag kommer främst att 

behandla den operativa nivån. Jag kommer inte att göra några djupare analyser 

av händelser på taktisk och strategisk nivå, endast behandla dem översiktligt 

för att därmed öka förståelsen för den operativa nivån.  Politiska, ekonomiska 

och humanitära frågor kommer endast att granskas då de är direkt knutna till 

militära medel och förutsättningar.  

1.5 Antagande. 

Normalt brukar man definiera en fredsframtvingande operation som att den 

genomföres under kapitel VII i FN stadgan. I Sverige och USA:s definitioner 

av fredsframtvingande nämns dock inte kapitel VII6. NATO operationen 

”Allied Force” genomfördes ej under ett FN mandat enligt kapitel VII.  

NATO:s målsättning med operationen var ett omedelbart stopp av allt militärt 

och annat våld mot civila, tillbakadragande av militära styrkor och paramilitära 

styrkor, samt etablering av en internationell militär närvaro i Kosovo och 

möjliggörning av återflyttning för flyktingar.  

                                                 
6 Se bilaga 2 och kapitlet ”Centrala begrepp”. 
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Målsättningen innebar även att etablera ett politiskt arrangemang för Kosovo 

på basis av Rambouillet överenskommelsen, internationell lag och FN 

stadgan7. Med hänsyn till denna målsättning, antas operation ”Allied force” 

vara fredsframtvingande, även om det säkerligen kan finnas skäl att diskutera 

operationens legitimitet ur ett folkrättsligt perspektiv. Operation  UNOSOM II 

1993 genomfördes däremot under ett  tydligt FN mandat enligt kapitel VII i FN 

stadgan. 

 
1.6  Metod. 

I huvudsak kommer min uppsats att bygga på ett induktivt upplägg varvid jag 

kommer att brett söka efter framgångsfaktorer inom den militärteoretiska 

empirin och inom två begränsade fallstudier. Utifrån dessa faktorer eller 

observationer (generaliseringar) kommer jag sedan att dra mina slutsatser. 

Militärteorin i form av manöverkrigföringens principer blir den 

teorianknytning som uppsatsen kommer att vila på. 

Inledningsvis är avsikten att skapa en gemensam förståelsegrund inom 

uppsatsens ämnesområde genom att analysera innebörden av för uppsatsen 

centrala begrepp. Därefter avses att klarlägga hur två erkända militärteoretiker 

beskrivit manöverkrigföringens viktigaste principer på operativ nivå, för att 

sedan i en analys jämföra dessa två militärteoretiker och därigenom se om det 

finns några gemensamma eller andra centrala framgångsfaktorer inom 

manöverkrigföringens principer.  

De två begränsade fallstudierna syftar till att dels härleda om de av 

militärteoretiker erkända faktorerna för framgång äger giltighet i praktiskt 

genomförda fredsframtvingande operationer. Fallstudierna skall även klargöra 

om det finns andra faktorer för framgång som ej kan härledas till 

manöverkrigföringens principer. Slutligen kommer en diskussion att föras 

varvid de framtagna faktorerna jämförs med varandra samt mot 

manöverkrigföringens principer.  

                                                 
7 http://www.nato.int/kosovo/history.htm/ 2001-11-26 
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Motiven till att jag valt ”Allied Force” och UNOSOM II är att de är två 

fredsframtvingande operationer som har genomförts under 1990-talet det vill 

säga i närtid. De två operationerna är genomförda med olika politiska, 

geografiska och militära förutsättningar vilket ger en bredd på de faktorer som 

uppsatsen skall analysera. Risken med att välja två så pass olika operationer är 

att validiteten i mina slutsatser kan begränsas eftersom de grundas på olika 

förutsättningar. 

 

 

Bild över uppsatsens genomförande: 

 

 

Slutsatser avseende 
framgångsfaktorer vid en 
fredsframtvingande operation

Diskussion och 
jämförelse av 
framtagna faktorer

Faktorer ur 
Operation
”Allied Force”

Faktorer ur 
Operation
UNOSOM II

Faktorer ur Manöverkrigföringens principer

Slutsatser avseende 
framgångsfaktorer vid en 
fredsframtvingande operation

Diskussion och 
jämförelse av 
framtagna faktorer

Faktorer ur 
Operation
”Allied Force”

Faktorer ur 
Operation
UNOSOM II

Faktorer ur Manöverkrigföringens principer
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1.7 Material och källkritik. 

Ett generellt problem när man skall studera fredsframtvingande operationer är 

att hitta källor som behandlar ämnet på operativ nivå. Många källor behandlar 

gärna internationella operationer på den strategiskt politiska nivån varvid 

främst mandat, politik och användandet av militära medel i allmänhet 

behandlas. Ett annat problem när studerar denna typ av relativt nyligen 

genomförda operationer är att mycket material är hemligt eller att endast den 

ena partens version av händelseförloppet är tillgängligt. Rapporter och material 

kan även vara tillrättalagt för att undvika diplomatiska friktioner eller i syfte att 

försöka ett sälja visst politiskt budskap. Dessa problem kan innebära att 

slutsatserna i en uppsats av denna typ endast blir ensidigt belysta eller värsta 

fall grundas de på helt fel utgångsvärden. För att undvika denna brist på 

validitet har jag i uppsatsen försökt att basera de tendenser och slutsatser jag 

kommit fram på flera olika källor. En annan metod som valts i denna uppsats är 

att pröva slutsatserna mot erkända faktorer inom militärteorin.  

Angående den litteratur och material som använts i denna uppsats är Rekkedals 

Moderne krigskunst och Linds Manuever Warfare Handbook två för uppsatsen 

centrala verk eftersom de bildar den teoretiska grund som uppsatsen vilar på. 

Båda böckerna baseras på en gedigen militärempirisk forskning varvid de får 

anses ha ett högt värde.  Allmänt om operationen i Somalia så bör man ta 

hänsyn till att den genomfördes i Afrika varvid det empiriska materialet inte är 

lika omfattande som exempelvis för konflikten på Balkan. Av den viktigaste 

litteraturen som jag använt för fallstudien av Somalia är FN:s egen ”blå bok” 

The United Nations and Somalia 1992-1996 av särskild betydelse. Boken 

innehåller ett rikt källmaterial i form av analyser och rapporter. Visserligen är 

språket i boken i viss mån diplomatiskt tillrättalagt men den ger ändå ett 

trovärdigt intryck.  
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Mark Bowdens bok Black hawk down är en annan intressant bok som 

behandlar en taktisk händelse under operationen i Somalia8, boken baseras 

främst på primärkällor i form av intervjuer och bandinspelningar. Kenneth 

Allards bok Somalia operations, Lesson learned och Jane Bouldens bok Peace 

Enforcement, The United Nations experience in Congo, Somalia and Bosnia, 

har bra analyser på framförallt den operativa nivån. Båda böckerna baseras 

dock på i huvudsak sekundärkällor i form av FN rapporter och annat material 

från exempelvis USA.   

Vad gäller källorna angående NATO:s operation ” Allied Force” så har källor 

från Internet i viss mån använts främst avseende de officiella NATO 

”pressbriefingarna”. Källor på Internet har självklart ett lägre värde än en tryckt 

källa beroende på att spårbarhet och källkritisk granskning är svårare med 

denna typ av källor. I detta fall har dessa källor ett visst värde eftersom de ger 

en tidstrogen bild över operationens förlopp. Därmed kan dessa Internetkällor 

användas för den deskriptiva delen av uppsatsen med den reservationen att man 

måste ta hänsyn till att det är endast den ena partens (NATO) version som 

framställs. För att vidga bilden av ”Allied Force” har även en hel del tryckta 

källor använts, tyvärr visar det sig när man granskar dessa källor så baseras 

även de på mycket ”NATO-mtrl” även om andra källor  i form av intervjuer 

mm förekommer. General Wesly Clarks bok Waging modern war är en 

intressant källa eftersom den ger en god inblick i framförallt det 

militärstrategiska nivå och hur politiken faktiskt påverkade operationens 

genomförande. Böcker som med sina analyser ger en bra bild av operationen är 

Benjamin Lambeths bok The transformation of American air power, Michael 

Ignatieffs bok Det virtuella kriget Kosovo och därefter, Anthony Cordsmans 

bok The lessons and non-lessons of the Air and missile Campaign in Kosovo, 

Tim Judahs bok Kosovo war and revence samt Michael O´Hanlons bok 

Technological Change and the future of warfare. Förutom dessa böcker har 

även en del rapporterar och artiklar använts som underlag till denna uppsats.  

                                                 
8 Den misslyckade  räden den 3:e oktober 1993 varvid 18 amerikaner dödades. 
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1.8 Tidigare forskning. 

Inom området fredsbevarande operationer och dess möjligheter till framgång 

finns det en hel del tidigare forskning som har beröringspunkter med det 

ämnesval som valts. Huvuddelen av den forskning som genomförts har varit 

fallstudier av genomförda operationer. Vad gäller forskning på den operativa 

nivån och specifikt fredsframtvingande operationer är utbudet av tidigare 

forskning mer begränsat. 

Några exempel på forskning inom området: Sami Hägglunds Krishantering 

med militära medel, en utredning som publicerats av FHS, är intressant 

eftersom han belyser viktiga faktorer vid internationella operationer.  Anders 

Kjölberg och  Wegger Strömmen vid det Norska Forvsarets 

Forskningsinstituttet publicerade 1996 en rapport som avhandlar 

Suksesskriterier for internasjonale militäre operasjoner. Den rapporten 

behandlar liksom denna uppsats framgångsfaktorer vid internationella 

operationer. Ett annat arbete som är av betydelse i sammanhanget är Jane 

Bouldens bok Peace Enforcement, The United Nations experience in Congo, 

Somalia and Bosnia, liksom denna uppsats studerar hon endast 

fredsframtvingande operationer. Dr Birger Heldt vid Försvarshögskolan har 

skrivit en avhandling med titeln Are United Nations Intraste Peakeeping 

Operrations Inherently Less Likely to Succed than Interstate Operations? I den 

avhandlingen undersöker Birger Heldt hurvida FN:s fredsbevarande 

operationer vid mellanstatliga konflikter har större möjligheter till framgång än 

vid inbördeskonflikter.  
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2. CENTRALA BEGREPP 
2.1 Fredsfrämjande operationer. 

När man skall studera ämnet internationella militära fredsoperationer inser man 

snart att det finns ett stort antal begrepp inom området. Detta kan naturligtvis 

skapa en hel del förvirring för den oinvigde. I den svenska doktrinen för 

fredsfrämjande operationer (Peace support operations) definieras begreppet 

fredsfrämjande enligt följande, ”Peace support operations is the military term 

used to cover both peacekeeping and peace-enforcement operations. Peace 

support operations differ from war in that they are complex operations that do 

not have a designated enemy, but are designed as part of a composite 

approach involving diplomatic and generally humanitarian agencies to achieve 

a long-term peace settlement”. 9   

Av den definitionen framgår det att begreppet normalt används som ett 

samlingsbegrepp för att beskriva två typer av militära 

krishanteringsoperationer, dels fredsbevarande operationer ( Peace Keeping) 

och dels fredsframtvingande operationer ( Peace Enforcement). Av 

definitionen framgår även att den militära operationen är en del av en samlad 

insats där även diplomatiska och humanitära insatser spelar en stor roll i syfte 

att nå en långsiktig lösning. 

FN använder normalt endast begreppet Peace keeping för att beskriva sina 

militära fredsoperationer. FN har inget generellt samlingsbegrepp som täcker 

både Peace keeping och Peace Enforcement. 

 Inom EU finns ett antal begrepp inom området internationella operationer. 

EU:s krishanteringsförband skall kunna lösa tre principiella uppgifter, de s.k. 

Petersbergsuppgifterna. Den första uppgiften kallas ”Humanitarian Missions” 

(humanitära operationer), och består av ”Disaster Relief” (katastrofbistånd) 

och ”Humanitarian Assistance” (humanitär hjälp).  

                                                 
9 Försvarsmakten, Joint military doctrine, Peace support operations. 1997, sid B-2. 



 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 00: 2008  
Mj Ulf Högström 2002-05-22 Sid 15 (73) 

 
 

Fredsbevarande 
operationer

Fredsframtvingande 
operationer

Konflikt eskalering Krig

Fredsfrämjande operationer

Fred

Fredsbevarande 
operationer

Fredsframtvingande 
operationer

Konflikt eskalering Krig

Fredsfrämjande operationer

Fred

Den andra uppgiften är ”Peace keeping”(fredsbevarande), vilken bl a består av 

”Conflict Prevention” (konfliktförebyggande). Den tredje uppgiften är 

”Combat Forces in Crisis Management” (stridande förband med 

krishanteringsuppgift). Den uppgiften kan innebära användandet av militärt 

våld för att skilja stridande parter åt.  

Även inom NATO pågår en utveckling av ”Crisis Response Operations” 

(krishanteringsoperationer), som är ett samlingsbegrepp liknande 

fredsfrämjande operationer, där bland annat de traditionella militära 

operationerna ”Peace Keeping” (fredsbevarande) och ”Peace Enforcement” 

(fredsframtvingande) ingår.  

Tendensen inom området verkar vara att begreppet fredsfrämjande operationer 

får en allt vidare betydelse alternativt att det ersätts med andra 

samlingsbegrepp. Central betydelse i begreppet har dock fortfarande de två 

typerna av militära krishanteringsoperationer, fredsbevarande och 

fredsframtvingande operationer. 

 

Bild över samlingsbegreppet fredsfrämjande operationer:
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2.2  Fredsframtvingande operationer. 

Sveriges, USA, FN och NATO:s definitioner av begreppen fredbevarande och 

fredframtvingande redovisas i bilaga 2. Jag har valt att redovisa definitionerna 

på originalspråken i syfte att undvika översättningsförvanskningar. Begreppet 

fredsframtvingande (Peace Enforcement) definieras i huvudsak som militära 

operationer som syftar till att bevara eller återskapa förutsättningar för fredliga 

förhållanden. Operationerna kräver inte parternas samtycke och militärt våld 

eller hot om militärt våld kan vid behov användas. FN och NATO nämner även 

att operationerna normalt genomföres under FN stadgan kapitel VII10. Därmed 

skiljer sig FN och NATO från Sverige och USA som inte nämner kapitel VII i 

sina definitioner. För att förstå innebörden av begreppet fredsframtvingande 

måste man även förstå skillnaden mot begreppet fredsbevarande. 

Genomgående i definitionerna av begreppet fredsbevarande (Peace Keeping) 

är att begreppet innebär militära operationer som genomföres med de stridande 

parternas samtycke i syfte att övervaka ett eldupphör, åtskiljande av förband 

eller andra avtal som skall gynna fredsprocessen. Nyckelordet här är alltså 

samtycke eller samförstånd med parterna. Utöver detta skiljer sig 

definitionerna mest i detaljer och betoningar. Den enda definition som nämner 

att fredsbevarande operationer normalt genomföres under kapitel VI i FN 

stadgan är NATO:s definition. 

Den stora skillnaden mellan fredsbevarande och fredsframtvingande är att vid 

fredsbevarande operationer finns normalt ett samtycke eller samförstånd 

mellan parterna. Vid fredsframtvingande operationer kan detta samtycke 

saknas.  Det finns exempel på operationer som ”växlat” mellan fredsbevarande 

och fredsframtvingande beroende på läget i området. NATO:s operationer på 

Balkan är ett sådant exempel11. 

                                                 
10 Kapitel VII I FN stagdan avhandlar säkerhetsrådets möjligheter till att använda tvingande 
våld . Se även Charter of the United Nations sid 27-33. 
 
11 IFOR, SFOR i Bosnien samt KFOR i Kosovo. 
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2.3  Manöverkrigföring. 

Begreppet manöverkrigföring förväxlas ofta med att ”föra ett rörligt krig”. 

Ordet manöver betyder visserligen ”förflyttning av förband i visst taktiskt 

syfte”12. USA:s marinkår definerar begreppet manöverkrigföring i sin doktrin 

Warfighting enligt följande, ”Maneuver warfare is a warfighting philosophy 

that seeks to shatter the enemy’s cohesion through a variety of rapid, focused, 

and unexpected actions which create a turbulent and rapidly deteriorating 

situation with which the enemy cannot cope.”  Av denna definition framgår det 

att manöverkrigföring eller manövertänkande mer handlar om ett sätt att tänka 

och inte bara om taktiska metoder. Manöverteori är ett annat begrepp som 

används inom området. I den norska ”fellesdoktrinen”13 tolkar man 

manöverteorin som ett vidare begrepp som inte bara innehåller militära medel. 

Militärteori kan användas vid alla typer av konflikter. Manöverkrigföringen 

utgör därmed den militära delen av manöverteorin14. 

                                                 
12 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=250660 
Nationalencyklopedin 2001-12-12 
13 Fellesdoktrinen behandlar gemensamma operationer (Joint) mellan vapenslagen. 
14 Rekkedal, Moderne krigskunst, sid 381. 
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3.  MANÖVERKRIGFÖRINGENS PRINCIPER 
 
3.1   William S Linds syn på manöverkrigföring. 
 

Professor William S Lind är en väletablerad amerikansk forskare inom ämnet 

manöverkrigföring. Han har haft ett nära samarbete med den amerikanska 

marinkåren och hans bok ”Maneuver Warfare Handbook” riktar sig framförallt 

till unga officerare. I den boken förklarar William S Lind sin syn på teorin 

bakom manöverkrigföring. Han ger även praktiska exempel på hur man kan 

omsätta teorin på taktisk och operativ nivå.  

Lind inleder sin bok med att förklara att manöverkrigföring inte är något nytt 

och att exempelvis Hannibals seger över Romarna vid Cannae år 216 f.kr var 

ett exempel på manöverkrigföring. Lind trycker även på att manöverkrigföring 

handlar om mycket mer än bara ”rörelse”. Lind säger i sin bok att:  ”The theory 

of maneuver warfare must answer the question: What was the essence of 

success in all of these cases?” 15 

Enligt Lind så finns ett svar på den frågan i en teori som den pensionerade 

Översten i amerikanska flygvapnet John Boyd tog fram genom studier av 

framgångsrika amerikanska luftstrider under Koreakriget på 50-talet. Boyd 

hävdade den som har en snabbare beslutscykel kan utmanövrera sin motpart 

även om han till det yttre verkar vara underlägsen. Beslutscykeln beskriver han 

i form av en ”Boyd cycle” eller ”OODA Loop”( observing, orients, decision, 

acts) , där det handlar om vara snabbare i att uppfatta situationer, fatta beslut 

och agera. På detta sätt kan man bringa sin motståndare ur balans.  

                                                 
15 Lind nämner bl.a Cannae, Vicksburg, Tyska offensiven 1918 och övergången av Suez. 
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William S Lind beskriver Boyds teori enligt följande ( engelsk text 

bibehållen)16: 

”Conflicticts can be seen as time-competitive observation-orientated decision-

action cycles. Each party to a conflict begins by observing. He observes 

himself, his physical surrounding and his enemy. On the basis of his 

observation, he orients, that is to say, he makes a mental image or “snapshot” 

of his situation. On the basis of this orientation, he makes a decision. He puts 

the decision into effect, i.e., he acts. Then because he assumes his action has 

changed the situation, he observes again, and starts the process anew . . . With 

each action, the slower party’s action is inappropriate by a larger time margin. 

Even though he desperately strives to do something that will work, each action 

is less useful than its predecessor; he falls farther and farther behind. 

Ultimately, he ceases to be effective.” 

För att kunna agera på detta snabba sätt krävs det enligt Lind att man uppfyller 

tre förhållanden17: 

 Endast en decentraliserad militär organisation kan ha en snabb OODA 

loop. Om en observation måste passera upp genom en centraliserad 

kommandokedja kommer beslutet att tas på en hög nivå. Beslutet 

måste sedan skickas ner i kedjan igen för att verkställas på taktisk nivå. 

OODA loopen blir då för långsam. 

 Manöverkrigföring innebär att man måste acceptera kaos och oordning 

samtidigt som man skall kunna verka i den miljön. Du måste även 

kunna skapa kaos och oordning för din motståndare. Högre staber kan 

aldrig ha full kontroll på allting. 

 Mönster i uppträdande och regler måste undvikas till varje pris. En 

motståndaren skall inte kunna förutse dina handlingar och därigenom 

komma innanför din OODA loop. 

                                                 
16 Maneuver Warfare Handbook s 5-6. 
17 Maneuver Warfare Handbook, s 6-7. 
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För att uppnå dessa tre förhållanden anger Lind tre stycken ”filter” 18eller 

element i manöverkrigföringen som man måste ta hänsyn till: 

 ”Mission-type orders” skapar förutsättningar för chefer att agera 

snabbt och självständigt. ”Mission-type orders” eller uppdragstaktik19 

är nyckeln till decentraliserad ledning och därmed en snabb OODA 

loop. En uppdragsbaserad order talar om för den underlydande chefen 

vad (mission) som högre chef vill uppnå. Hur uppdraget skall lösas 

lämnas till den underlydande. Den underlydande kan därmed anpassa 

sig när omständigheterna förändras. Han informerar sin chef vad han 

gör men väntar ej på ”godkännande” innan han agerar. 

 ”Schwerpunkt” är där man vill nå ett avgörande och kraftsamla sina 

resurser. Med ”Schwerpunkt” avser inte Lind en punkt på kartan. Det 

är där befälhavaren anser att han kan nå ett avgörande och han 

översätter det till ett visst förband (focus of effort). Alla andra förband 

skall därmed stödja det förband som valts till ”Schwerpunkt”. Lind 

förklarar även att ”Schwerpunkt” inte alltid är där man avser sätta in 

sitt huvudanfall (även om det ofta sammanfaller). ”Schwerpunkt” är 

mer en konceptuell fokus och inte bara ett fysikt begrepp. 

”Schwerpunkt” binder ihop de underlydandes ansträngningar mot det 

mål och resultat  som befälhavaren angett. 

 Surfaces and gaps.  För att veta var man skall sätta in sin 

”Schwerpunkt” måste man ha klart för sig fiendens styrkor och 

svagheter. Lind använder betäckningen Surfaces and gaps där surfaces 

står för fiendens försvarslinje och gaps står för ”hålen” i den linjen.  I 

manöverkrigföring måste man alltid försöka hitta fiendens svagheter 

och undvika hans starka delar. För att hitta dessa svagheter blir 

underrättelsetjänst särskilt viktigt i manöverkrig. Lind använder 

begreppet ”recon-pull” som handlar om att genom aktiv stridsspaning 

på bred front hitta fiendens svaga punkter. 

                                                 
18 Maneuver Warfare Handbook, s 13-19. 
19 Svensk översättning. 
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Lind betonar även att “ Excellens in techniques is very important in maneuver 

warfare”20, militära förband måste alltså vara mycket skickliga annars blir 

beslutscykeln långsam. Eldkraft (Firepower) är en faktor som Lind menar är av 

stor betydelse i manöverkrigföring21. Lind avser inte eldkraftens betydelse i 

form av att enbart nedkämpa motståndarens antal utan betydelsen av att 

kombinera eldkraften med rörelsen. Eldkraft med rörelse möjliggör därmed 

manövern. ”Combined arms” är en annan faktor Lind beskriver i sin bok22. Att 

översätta begreppet till svenska är svårt (kombinerade vapen?). ”Combined 

arms” innebär enligt Lind att motståndaren skall ställas inför dilemman och 

inte bara problem. Om artilleri och flyg används mot samma mål ställs 

motståndaren inför ett problem, han tvingas ta skydd. Men om man använder 

ex. både minor och pansarvärnsrobot mot en mekaniserad motståndaren ställs 

han inför ett dilemma eftersom han tvingas sakta ner för att undgå minorna 

samtidigt som han borde öka farten för att undgå robot hotet. Andra faktorer 

som Lind beskriver i sin bok är betydelsen av motanfall23. Motanfall är ett 

anfall mot fiendens anfall i den meningen att man använder motståndarens 

rörelse mot han själv. Betydelsen av reserver är en annan faktor som Lind 

beskriver. En stark reserv är nyckeln till att kunna återta initiativet och därmed 

åstadkomma seger.   

Det sista verktyget som Lind beskriver är ledning eller ”Command and 

control”24. Enligt Lind består ledning av två element, ledarskap och 

övervakning (leadership and monitoring). Ledarskapet skall medge att varje 

nivå känner ansvar och vågar ta risker. Motsatsen till denna form av ledarskap 

är detaljstyrning. Övervakning innebär att ledningen understöds genom 

diskreta observationer och avlyssning istället för att förlita sig på en mängd av 

skriftliga rapporter. Ledning långt fram är en del av denna övervakning. 

Övervakning skall ge chefen möjligheter att byta ”Schwerpunkt” utan att störa 

de underlydande cheferna.  

                                                 
20 Maneuver Warfare Handbook, sid 12. 
21 Maneuver Warfare Handbook, sid 19. 
22 Maneuver Warfare Handbook, sid 20. 
23 Maneuver Warfare Handbook, sid 21. 
24 Maneuver Warfare Handbook, sid 22 
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 3.2  Nils Marius Rekkedals syn på manöverkrigföring. 

Nils Marius Rekkedal är professor i militärteori vid Försvarshögskolans 

krigsvetenskapliga institution sedan 2001. Han har tidigare varit officer i den 

norska armén och verkat inom den norska försvarsforskningen. Nils Marius 

Rekkedal har publicerat ett betydande antal vetenskapliga skrifter. I sin rapport 

”Manöverkrigföring- viktige begreper og problemstillinger25”  och i boken 

Moderne krigskunst26 beskriver Rekkedal sin syn på manöverteorin.  

Många av de faktorer eller verktyg som Lind beskriver refererar även Rekkedal 

till bl.a. de tre ”filterna” (Mission-type orders, Schwerpunkt och Surfaces and 

gaps). Rekkedal benämner dem som ”centrala grundstenar” och av avgörande 

betydelse när man skall förstå manöverkrigföringens principer.  

Rekkedal förklarar innebörden av ”Commanders intent” (chefens avsikt) som 

han beskriver som en mycket viktig del av uppdragstaktiken och 

manöverkrigföringen27. Avsikten med ”Commanders intent” är att chefens 

avsikt eller intention skall vara klar och tydlig för alla underlydande chefer. 

”Commanders intent” skall visualisera hur förbandet skall genomföra 

uppgiften intill målsättningen har uppnåtts.  Detta är särskilt viktigt när den 

ursprungliga planen ej kan följas och de underlydande måste anpassa sin 

verksamhet till det överordnade uppdraget. 

Begreppen ”Center of Gravity” och ”Schwerpunkt” är enligt Rekkedal två 

centrala begrepp28. Rekkedal menar att man ej kan sätta likhetstecken mellan 

det Clausewitzka begreppet ”Center och of Gravity” och det ursprungligen 

tyska begreppet ” Schwerpunkt”. Liksom Lind anser Rekkedal att 

”Schwerpunkt” är där chefen vill nå ett avgörande och i slutänden kan 

”Schwerpunkt” bli ett valt förband som alla andra skall stödja.  

Därmed blir ”Schwerpunkt” en form av kraftsamling. Rekkedal trycker på att 

”Schwerpunkt” innebär en fokusering på att slå mot motståndarens svaga delar. 

                                                 
25 Rekkedal, Manöverkrigföring- viktige begreper og problemstillninger, FFI/RAPPORT-
96/03664, 1996 
26 Rekkedal, Moderne krigskunst , Militärmakt under omformning, Försvarshögskolan, 2001. 
27 Moderne krigskunst, sid 331. 
28 Moderne krigskunst, sid 338. 
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För att definiera ”Center och of Gravity” använder Rekkedal den engelska 

översättningen av Clausewitz, ”…one must keep the dominant characteristics 

of both belligerents in mind. Out of these characteristics a certain center of 

gravity develops, the hub of all power and movement, on which everything 

depends. That is the point against which all our energies should be directed”29. 

Översatt till svenska skulle ” Center och of Gravity” därmed utgöra det 

kraftcentrum utifrån allt beror på i en operation. ”Center och of Gravity” finns 

både hos fienden och hos egna. Eget ” Center och of Gravity” måste skyddas 

och fiendens bekämpas. För att skilja begreppen åt låter han ”Center och of 

Gravity” vara identiskt med det norska begreppet ”tyngdepunkt30” och 

”Schwerpunkt” med det engelska begreppet ”focus of effort” eller 

”kraftsamling”.  Rekkedal konstaterar att ”Center och of Gravity” står helt 

centralt i modernt doktrinärt tänkande och att avsikten är att bryta 

motståndarens vilja till att kämpa vidare. Båda begreppen anser Rekkedal vara 

viktiga i modernt manövertänkande. 

 

”Surfaces and gaps”31 beskriver Rekkedal genom att dels betona att det inte 

handlar om någon ”mur” som man skall göra hål i. Den ursprungliga tyska 

innebörden av ”Surfaces” var inte ”försvarslinje” utan försvarsområde med 

djup som det gällde att hitta svaga punkter i. I manöverkrigföring vill man 

alltid undgå fiendens starka punkter och slå mot de svaga. ”Schwerpunkt” skall 

helst placeras på fiendens svagaste punkt.  

Rekkedal beskriver något som han benämner som ”Den mobile kultur”32. 

Kärnan i manöverkrigföringen är att inte att samla överlägsna resurser för att 

sätta in dem där fienden är som starkast utan att istället angripa fienden där han 

är fysiskt eller psykiskt svag. Man angriper även fiendens vilja till att försöka 

nå sina krigsmål. Manövertänkande karakteriseras även av att offensiven är den 

enda avgörande formen av krigföring. Defensiva operationer kan accepteras 

                                                 
29 Clausewitz, ON WAR, sid 720. (Howard and Parets översättning) 
30 Bör ej förväxlas med det svenska ordet tyngdpunkt. 
31 Moderne krigskunst, sid 355. 
32 Manöverkrigföring, viktige begreper og problemstellinger, sid 60. 



 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 00: 2008  
Mj Ulf Högström 2002-05-22 Sid 24 (73) 

 
 

som en metod för att skapa förutsättningar för en avgörande offensiv. 

Manövertänkande innebär också att man förstår att inget är reellt säkert i krig 

och ingen plan överlever utan ändringar sin första kontakt med fienden. I 

manöverkrigföringen är det centralt att försöker skapa ett effektivt 

decentraliserat ledningssystem. Ledning är därmed en avgörande och kreativ 

del av denna form av krigföring. Chefer på alla nivåer måste kunna ta ansvar 

och utnyttja möjligheter genom initiativ och kalkylerande risker. Manöverkrig 

innebär att man inte får försöka konsolidera sina ställningar utan att man 

istället skall försöka hänsynslöst utnyttja de möjligheter man ser. Avsikten är 

att hålla högsta möjliga tempo. 

Liksom Lind menar Rekkedal att det förutom de tre ”filtren” även finns andra 

”verktyg” som är viktiga för manövertänkandet såsom eldkraft, motanfall, 

reserver och ledning.  
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3.3  Analys av manöverkrigföringens principer. 

När man analyserar manöverkrigföringens principer så är det tydligt att 

manövertänkandet i sig själv är avsett att utgöra en framgångsfaktor. Men för 

att göra teorin mer användbar och förstålig kan det vara lämpligt att dela upp 

teorin i mindre beståndsdelar.  

Både Lind och Rekkedal är tydliga i att dela upp teorin i olika beståndsdelar. 

De använder begrepp som ”filter” och ”grunnstenar”. Tydligast är Lind på att 

ett relativt enkelt sätt beskriva hur manöverteorin skall omsättas i praktiskt 

verksamhet. Detta beror troligen på att Linds bok främst riktar sig till unga 

marinkårsofficerare på taktisk nivå. Rekkedal har ett vidare och djupare sätt att 

beskriva teorin på både taktiskt nivå men framförallt på den operativa nivån. 

Både Lind och Rekkedal är noggranna på att påpeka att manöverteorin och 

manöverkrigföringen främst är ett sätt att tänka. ”Verktygen” blir därmed ett 

hjälpmedel i doktriner, utbildning av officerare och som ett filter vid 

stabsarbete. Lind beskriver begreppet ”filter” enligt följande, ”A filter is a 

mental reference point, a way to help shape and guide your thought process. 

We all have them. Some are conscious, some not. Three are very helpful in 

maneuver warfare tactics: mission-type orders, Schwerpunkt, and surfaces and 

gaps.”33 

Om dessa ”verktyg” eller ”filter” kan direktöversättas till framgångsfaktorer 

kan säkert diskuteras beroende på innebörden i de olika begreppen. Min 

bedömning är dock att om man bibehåller ”verktygens” innebörd sett ur dess 

militärteoretiska ursprung kan de med fördel användas som framgångsfaktorer 

vid militära operationer. 

Vilka är då de centrala delarna inom Lind och Rekkedals syn på 

manöverkrigföringen?  

                                                 
33 Maneuver Warfare Handbook, s 13. 
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Centralt hos Lind är att han betonar betydelsen av en snabb beslutsprocess. 

Lind använder Boyds OODA loop som en modell för att beskriva denna 

process.  Rekkedal är mer kritisk till OODA-lopen med hänsyn till att den togs 

fram med erfarenheter från luftkriget och det kan finnas anledning att diskutera 

dess användbarhet vid markstrid. Rekkedal hänvisar till en artikel i Military 

Review där man föreslår en revidering av modellen34: “The cycle should be 

ODOA, that is; observe (gather intelligence), decide (make a tentative or 

complete plan based on the intelligence), orient (initiate necessary movements) 

and act (which has its own cycle)”. 

Oavsett i vilken ordning elementen i Boyds teori kommer så är betydelsen av 

en snabb beslutscykel viktig hos både Lind och Rekkedal. Förutsättning för en 

snabb beslutscykel är en decentraliserad ledning. Decentraliserad ledning 

kräver i sin tur att uppdragstaktik användes. De viktigaste ”verktygen” eller 

”filtren” som Lind och Rekkedal beskriver är betydelsen av ”Mission-type 

orders”, ”Schwerpunkt” och ”Surfaces and gaps”. Dessa ”verktyg” bildar 

därmed tre viktiga grundstenar som har central betydelse inom 

manöverkrigföringen.  

Övriga faktorer eller verktyg inom manöverkrigföringen är även de viktiga 

men de har en mer ”stödjande” roll mot de tre grundstenarna och inte egen 

central betydelse om man skulle lyfta ur dem ur sitt sammanhang. Det blir 

därför viktigt att försöka bibehålla manöverkrigföringens centrala tankar och 

sammanhang när man skall använda teorin som ett analysverktyg.   

Manöverkrigföringen är en teori som innehåller många delar som står i 

förhållande till varandra och det är inte helt enkelt att se alla dess sammanhang. 

För att bättre få en överblick över de faktorer som ingår manöverkrigföringen 

har jag gjort en översiktlig bild, som inte skall betraktas som ett försök till att 

skapa en modell över manöverkrigföringen, utan endast ses som ett verktyg i 

denna analys.  

 

                                                 
34 Moderne krigskunst. sid 368. 
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Bild över faktorer ingående i manöverkrigföringen: 

Som ett ramverk har jag lagt decentraliserad ledning som är den ”miljö” inom 

vilken manöverkrigföringen skall ledas. Genom att acceptera denna 

”decentraliserade miljö” accepterar man även att krig är kaos och inte ordning. 

Bilden visar begreppet ”Center of gravity” som något övergripande för 

manövertänkandet.  I vissa tolkningar av manöverkrigföringen ingår inte detta 

ursprungligen Clausewitziska begrepp utan man använder endast det tyska 

begreppet ”Scwerpunkt”35. Eftersom manöverkrigföringen ytterst syftar till 

komma åt motståndarens vilja är ”Center of gravity” vitalt i den betydelsen att 

begreppet hjälper oss att nå detta mål. Genom att bryta fiendens ”Center of 

gravity” varifrån hans kraft utgår bryts även hans vilja. 

Beslutscykeln eller OODA loopen har en central placering eftersom den är 

avgörande när det gäller att komma innanför motståndarns vilja.  

 

                                                 
35 William S Lind nämner ej Center of Gravity utan endast Schwerpunkt. Rekkedal använder 
båda begreppen. 
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Grundläggande i manöverkrigföringen är även de tre ”grundstenarna” 

uppdragstaktik, ”schwerpunkt” och ”surfaces and gaps”. Alla tre har en så 

pass filosofisk innebörd att de nästan kan bilda egna teorier. Innebörden av de 

tre begreppen framgår tydligt i den i uppsatsen redovisade delen angående 

William S Lind. Över de tre ”grundstenarna” har jag ritat ett antal faktorer i 

ringar som är ihopkopplade. Faktorerna skulle man även ha kunnats rita som 

ingående i ”grundstenarna”, det hade dock inte blivit särskilt överskådligt. 

Faktorerna och ”grundstenarna” kan ses som de verktyg eller filter som man 

behöver förstå för att kunna tillämpa manöverkrigföringen vid militära 

operationer. De faktorer som bilden visar är dels ledning som syftar till ansvar 

och initiativ på alla nivåer. Ledning skall bygga på förtroende och 

underlydande måste förstå chefens avsikt. ” Techniques”  eller skicklighet är 

nödvändigt för att chefer och förband skall klara de svåra och självständiga 

uppgifter som manöverkrigföring innebär. Har de inte en tillräckligt hög 

skicklighet nedgår tempot i egen beslutscykeln. ” Combined arms” syftar till att 

ställa motståndaren inför dilemman varvid hans beslutscykel blir långsammare. 

Eldkraft är viktigt för att möjliggöra rörelsen som är en del i att utmanövrera 

motståndaren. Reserver och motanfall skapar den handlingsfrihet som är viktig 

i manöverkrigföringen. Underrättelsetjänsten är det medlet som talar om för 

mig vad och var fiendens svagheter finns vilket leder till beslut angående 

schwerpunkt .  

Manöverkrigföring handlar om att både använda traditionella militära medel 

men även att komma åt motståndarens vilja till fortsatt motstånd Ett sätt att 

beskriva manöverkrigföring är att beskriva den som en brygga mellan psykiska 

och fysiska medel. Den befälhavare som besitter förmågan att använda båda 

dessa medel på ett begåvat sätt kan därmed betecknas som en mästare på 

manöverkrigföring36. 

 

                                                 
36 Henrik Friman, The Naure of Manoeuver warfare, Manövertänkande, FHS. 
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4. FALLSTUDIE ” Allied Force” (Jugoslavien37). 
4.1  Bakgrund till operationen. 
 
Konflikten i provinsen Kosovo mellan gerillan KLA38 och den Jugoslaviska 

armén intensifierades i slutet av februari 1998. Efter att KLA genomfört ett att 

antal framstötar under juni och juli, började den Jugoslaviske armén en större 

motoffensiv och tvingade KLA tillbaka från flertalet av sina fästen. Effekten på 

den civila befolkningen var mycket allvarlig. Över 250 000 civila tvingades 

bort ifrån sina hem på grund av striderna och det fanns en stor oro för en 

humanitär katastrof i samband med vintern. Offensiven fortsatte under 

september 1998 och den internationella pressen på ett eldupphör växte.  FN:s 

säkerhetsråd kallade då till förhandlingar mellan de två parterna  och krävde att 

Jugoslavien skulle minska sina styrkor i området. Efter NATO:s förslag på att 

nyttja våld i syfte att tvinga fram en lösning växte oenigheten även inom 

säkerhetsrådet. Ryssland och Kina var starkt emot en militär lösning. De 

västliga ledarna hävdade att med hänsyn till erfarenheterna från Bosnien skulle 

Jugoslavien endast samarbeta om de hotades med flygangrepp.  

Den 23 september antog säkerhetsrådet resolution 1199 som manade till 

tillbakadragande av jugoslaviska styrkor, återvändande för flyktingar samt 

tillträde för humanitära organisationer. Kort därefter den 24 september antog 

NATO:s försvarsministrar en ”activation warning”39 för flygoperationer mot 

Jugoslavien. Striderna fortsatte dock i Kosovo.  

Den internationella pressen från bl.a. FN fortsatte och under oktober nåddes en 

överenskommelse varvid Jugoslavien lovade att efterleva FN:s resolutioner. 

OSSE:s upprättade en mission för Kosovos verifikation i syfte att tillse 

Jugoslaviens efterlevnad av FN:s resolutioner. Nordatlantiska rådet40 beslutade 

därför att skjuta upp flygoperationerna mot Jugoslavien till följd av 

överenskommelsen.  

                                                 
37 Med Jugoslavien avses här den stat som består av Serbien och Montenegro. 
38 Kosovo Liberation Army 
39 Förberedande order för NATO operation. 
40 Högsta beslutande organ inom NATO. 
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Under januari 1999 försämrades läget ytterligare, varvid rapporter om 

övergrepp från de jugoslaviska styrkorna sida mot den albanska 

civilbefolkningen förekom. Den s.k. Kontaktgruppens41 ministrars möttes i 

London den 29 januari och krävde att båda sidor upphörde med 

våldsamheterna. Representanter från den federala Jugoslaviska sidan och den 

Kosovo-albanska sidan kallades av kontaktgruppen till Rambouillet den 6 

februari för samtal. NATO uttalade då sitt stöd för kontaktgruppens arbete. 

Förhandlingarna i Rambouillet bröt dock samman den 19 mars 1999 efter att 

den Jugoslaviska delegationen lämnat förhandlingarna utan skriva på någon 

överenskommelse. Jugoslavien avvisade västländernas ultimatum med motiv 

att de såg den som en kränkning av folkrätten. Den 20 mars satte den 

jugoslaviske armén igång ytterliggare en offensiv. Rapporter om avrättningar 

förekom. Den amerikanske ambassadören Holbrooke reste då till Belgrad för 

att ge Milosevic en sista varning, dock utan resultat. Den 24 mars 1999 

inleddes NATO:s flyganfall mot Jugoslavien . 

4.2 Operationens genomförande. 

Den  operationsplan42 som skulle gälla var en fasindelad plan som hade två 

huvudsyften, dels att stoppa våldet i Kosovo och sätta villkor för förhandlingar, 

dels att förhindra eller försvåra Jugoslavisk förmåga att ingripa med mera våld.     

Fas indelningen var avsedd att vara flexibel för att kunna avbryta insatsen om 

jugoslaverna visade vilja till förhandlingar.  

Fas 1 syftade till att slå ut de Jugoslaviska luftförsvarssystemen samt även 

begränsad insats med kryssningsmissiler mot fasta militära mål.  

Fas 2 omfattade anfall mot militära mål i Kosovo och militära mål i Serbien 

söder 44:e breddgraden . 

Fas 3 omfattade anfall mot strategiska mål i hela Jugoslavien43.  

Klockan 1051 den 24 mars lokal tid lämnade 6 st Boing B-52H Stratofortresses 

RAF flygbas Fairford Gloucestershire, detta var inledningen av operation 

                                                 
41 Frankrike, Italien, Tyskland, Ryssland, Storbritannien och USA. 
42 Operationsplan 10601, infördes genom insatsorder (ACTORD), 13 Okt 1998. 
43 FOA-R—00-01488-170—SE, sid 23. 
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Allied Force. Varje plan avfyrade 6 st  AGM-86C (910 kg) kryssningsmissiler. 

De första målen träffades strax efter kl 1900 lokal tid den 24 mars. På grund av 

respekten för det Jugoslaviska luftförsvaret och vädret var tempot i operation 

”Allied force” relativt lågt. Under den första natten lyfte minst ett dussin 

Jugoslaviska jaktplan för att försöka slå tillbaka anfallet, 3 st Jugoslaviska 

MIG-29 jaktflygplan sköts ner i samband med detta. Den inledande fasen 

pågick de första två dagarna.  

Redan den 27 mars initierade NATO på sin officiella presskonferens att fas två 

hade inletts.  Tyngdpunkten i anfallen flyttades nu till att slå mot fasta mål som 

högkvarter, ledningscentraler, ammunitionsupplag och förråd. Under 

operationen ville NATO hålla egna och civila förluster nere till ett minimum. 

NATO förlorade endast två flygplan44 Flygning på låg höjd genomfördes 

endast under särskilda villkor. Vid dåligt väder avstod man hellre från insatsen 

än att behöva använda ostyrda vapen45.  

Officiellt deklarerade aldrig NATO att man hade startat fas 3 av operationen 

(strategiska mål), men redan inom en vecka från operationens start anfölls 

taktiska och strategiska mål över hela Jugoslavien. Operationen övergick 

efterhand till två ”Lines of Operation”, dels strategiska anfall mot luftförsvar, 

ledning, polis och specialpolis, militära underhålls vägar, infrastruktur och 

andra resurser. Dels anfall mot främst militära taktiska mål i Kosovo46. Mot 

slutet av operationen trappades den strategiska bombningen upp mot mål som 

industri, elförsörjning, radio och tv47. Samtidigt ökade även anfallen mot 

militära och polisiära mål i Kosovo. I konfliktens slutskede startade KLA48 en 

offensiv vilket ledde till att jugoslaverna blottade sig för Natos flyg och det var 

i detta sista skede som huvuddelen av bekämpningen av Jugoslaviska taktiska 

mål ägde rum49.  

                                                 
44 En F-117 och en F-16, båda piloterna räddades. 
45 De flesta ”precisionsstyrda” vapen kräver optisk fri sikt. 
46 http://www.nato.int/kosovo/slides/m990916a.htm 
47 NATO air power, Kosovo war diary, May 3( 41), attack against the five main electrical 
transformer facilitis. 
48 Kosovo Albanernas militära befrielseorganisation. 
49 Lambeth, Benjamin S. The transformation of American air power, sid 190. 
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4.3  Analys. 

Operationen är ett exempel där central ledning har använts varvid operationen 

samordnades av en central flyginsatsledning50. Principen innebär att 

flygstridskrafterna inom ett operationsområde leds centralt av en chef. Den fas 

indelade plan som var noggrant utarbetad före operationens start följdes inte till 

sin helhet utan operationens genomförande präglades delvis av improvisation51. 

Improvisationen berodde troligen dels på politisk påverkan men även på att 

resurserna inte var tillräckliga för att möta den eskalering som skedde bland 

annat i form av den ökande etniska rensningen. Det fanns ingen operativ reserv 

avdelad för att hantera oförutsedda händelser, det tog därför tid innan NATO 

fick ytterliggare resurser. Det fanns heller ingen planering för en 

markoperation när operationen började eftersom den optionen inte ansågs som 

nödvändig. Förberedelser och planering för en markoperation genomfördes 

först i slutet av operationen52.  

Även om operationen till huvuddel var centralt ledd finns det exempel på den 

under själva genomförandet genomfördes decentraliserat. Ett exempel på hur 

en form av uppdragstaktik tillämpades är hur de flygande luftstridsledarna 

agerade när piloterna rapporterade att de upptäckt Jugoslaviska skenmål, 

Brigadgeneralen Corley sade på NATO: s presskonferens den 16 september 

1999: ”The airborne forward air controllers, or AFACs as they're commonly 

referred to, would often attack and destroy these decoy sites to preclude the 

Serbs from using them as potential ambush traps” 53, uttalandet kan även tolkas 

som en dålig ursäkt för  varför NATO bekämpade så många skenmål, men 

visar dock att även taktiska chefer hade möjlighet att påverka målval.  

 

                                                 
50 CAOC, Combined Air Operations Center. 
51 Cordesman Anthony, The Air and Missile Campaign in Kosovo, sid 22. 
52 Wesly Clark, “Waging modern War”, sid 425. Samt Ignatieff Michael, Det virtuella kriget 
Kosovo och därefter, Daidalos sid 78-79. 
53 http://www.nato.int/kosovo/press/p990916a.htm 
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NATO hade svårigheter med att identifiera och bekämpa små rörliga markmål. 

Förmågan att bekämpa rörliga taktiska mål försökte NATO därför utveckla 

genom att i realtid efter upptäckt, snabbt identifiera och rapportera målläget till 

närmaste i luften väntande flygplan. Genom att utveckla denna förmåga 

tvingades NATO att delvis lämna den klassiska ”centralledningsprincipen” och 

istället tillämpa ett decentraliserat genomförande i bekämpning av rörliga 

taktiska mål. 

Det faktum att operationen var multinationell fick konsekvenser på 

genomförandet. Nationella ledningskanaler användes vid sidan om NATO: s 

officiella kommandokedja.  Politiska överväganden i form av önsketänkanden 

om att några få anfall skulle få Milosevic att ge upp, samt rädsla för civila offer 

och överdriven rädsla för Jugoslavernas militära kapacitet påverkade 

operationens genomförande på ett negativt sätt54. Enskilda nationer kunde till 

och med kalla tillbaka flygplan i luften eftersom det avsedda målet inte ansågs 

lämpligt ur nationell synvinkel55. De nationella och politiska faktorerna kan 

därmed sägas ha haft en negativ roll avseende operationens möjligheter till 

framgång. 

”Combined arms” brukar framhållas som en viktig del av manöverkrigföringen 

i den meningen att motståndaren skall ställas inför ett dilemma med mer än ett 

hot som han måste ta hänsyn till56. Avsaknaden av ett reellt markhot mot de 

Jugoslaviska arméförbanden i Kosovo innebar att de Jugoslaviska förbanden 

”endast” behövde skydda sig mot hot från luften. De Jugoslaviska förbanden 

använde en klassisk taktik för att skydda sig mot flyg, nämligen utspridning 

och flitigt användande av skenmål57. KLA:s offensiv i slutet av operationen 

innebar visserligen att fler Jugoslaviska förband kunde bekämpas av NATO:s 

flyg i och med att deras rörelser blottade dem.  

                                                 
54 Wesly Clark , “Waging modern war”, sid 424. Samt Ignatieff Michael, Det virtuella kriget 
Kosovo och därefter, sid 82. 
55 The Air and Missile Campaign in Kosovo, sid 27. Se även Lambeth, Benjamin S. The 
transformation of American air power, sid 218-220. 
56 William S. Lind Maneuver Warfare Handbook, sid 20. 
57 Michael Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter, sid 84. Se även Martin Sullivan, 
NATO, Serbia and Operation Allied Force, sid 51. 
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När general Clark  ( SACEUR58) på NATOS presskonferens den första april59 

1999, redogjorde för de mål som  NATO hade bekämpat under den första 

veckan av operationen använde han begreppet ” weight of effort”. Det är inte 

självklart att innebörden är den samma som i William S Linds ”schwerpunkt”. 

Däremot kunde man se en tydlig prioritering av luftförsvarsmål de två första 

dagarna av operationen. Därefter skedde en förskjutning av målprioriteringarna 

beroende på i vilken fas man befann sig av operationsplanen. Genomgående så 

har man valt att   slå ut vitala system och funktioner istället för enskilda 

taktiska mål, vilket är ett bra exempel på hur man försökt komma åt 

Jugoslavernas svagheter.  

Vad gäller underrättelsetjänsten så har den spelat en stor roll för NATO vid 

denna operation. Min analys är att NATO aktivt använt sina 

underrättelsesystem för att hitta motståndarens svagheter. Mycket kraft har 

också ägnats åt att identifiera mål samt värdera resultat av bekämpning. 

Brigadgeneralen Corley säger på NATOs presskonferens den 16 september 

1999”During the conflict as well, NATO made extensive use of intelligence, 

surveillance and reconnaissance capabilities deployed in support of the 

operations. This was probably the most robust capability seen in any conflict to 

date” 60.  

Att komma innanför sin motståndares beslutscykel är centralt i 

manöverkrigföringens principer. Under den första fasen när NATO prioriterade 

luftförsvaret kunde man se att jugoslaverna snabbt tappade förmågan till 

effektiva motåtgärder. Senare under operationen visade det sig att 

jugoslavernas ledningssystem var tåligt och bestod av flera parallella system. 

Operationen drog ut på tiden utan att ett avgörande kunde nås. Att NATO:s 

planering och tänkande är påverkats av manöverkrigföringens principer syns i 

de begrepp som används samt den strävan man haft att hitta svagheter i 

motståndaren och slå mot vitala funktioner och system.  

                                                                                                                                 
 
58 Supreme Allied Commander Europe 
59 http://www.nato.int/kosovo/update.htm 
60 http://www.nato.int/kosovo/press/p990916a.htm 
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Under operationen försökte NATO begränsa sina egna förluster vilket ledde till 

operativa restriktioner i form av man försökte minimera riskerna vid 

genomförandet Att försöka undvika egna förluster är naturligtvis inget ovanligt 

vid militära operationer snarare ett tecken på en god etik och moral hos den 

egna befälhavaren. Under denna operation var styrningarna dock så pass hårda 

att ”viljan till att minimera förluster” blev en faktor som påverkade operationen 

negativt. De nationer som deltar i denna typ av internationella operationer gör 

det normalt inte för att försvara sin egen nations överlevnad vilket kan vara en 

förklaring till bristen på ”risktagning”. NATO försökte även begränsa 

förlusterna bland den Jugoslaviska civilbefolkningen (Collateral damage) 

vilket blev en faktor som ytterliggare påverkade operationen negativt61. NATO 

ställdes även inför dilemman när försöken att minska egna förluster genom att 

flyga på hög höjd i sin tur ökade risken för att skada civila62. 

Försöken att undvika egna samt förluster bland civila innebar att tempot på 

operationen blev lägre samt att man begränsades avseende vilka mål man 

kunde anfalla. Man bör dock ha klart för sig att även om dessa två faktorer ur 

ett rent militärt perspektiv kan verka ha påverkat operationen negativt så kan de 

ur ett politiskt/strategiskt perspektiv ha haft en positiv effekt eftersom det 

faktum att förlusterna hölls nere gjorde att den nationella och internationella 

folkliga opinionen kunde hållas positiv. Folkrättsliga aspekter på 

genomförandet har troligen även det spelat en roll för viljan att hålla förluster 

nere. 

Enligt manöverkrigföringens principer skall eldkraften främst användas för att 

möjliggöra rörelsen och därmed utmanövrera motståndaren Under ”Allied 

Force” användes eldkraften snarare för att direkt bekämpa de mål man satt upp 

för operationen. Den metoden att använda eldkraften behöver dock inte vara fel 

ur ett manöverkrigsperspektiv, det viktiga är i vilket syfte eldkraften används. 

 

                                                 
61 Michael Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter, sid 81. 
62Rezun, Europé´s Nightmare, sid 59. Se även Lambeth, Benjamin S. The transformation of 
American air power, sid 205. 
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 I början av konflikten ville Wesly Clark slå direkt mot Milosevics bunkrar 

vilket dock NATO:s politiska ledare hindrade63. Om detta innebär att NATO 

betraktade Jugoslaviens högste politiska ledare som deras ”Center of Gravity” 

är inte därmed självklart. På NATO: s presskonferens den 23 mars64 sa NATO: 

s generalsekreterare Javier Solana ”Let me be clear: NATO is not waging war 

against Yugoslavia.”  Med detta uttalande underströk NATO att aktionen var 

riktad mot den Jugoslaviska regeringen på grund av dess våld och förtryck65. 

Uttalande kan även ses som att NATO har försökt komma åt det Jugoslaviska 

folkets stöd för Milosovic. 

Wesley Clark skriver i sin bok ”Waging modern war” att Kosovo operationen 

var ett begränsat krig. Begränsat i den formen att operationen hade begränsade 

mål. Operationen var en form av tvingande diplomati genom användandet av 

militärt våld för att påtvinga NATO:s politiska vilja på  nationen Jugoslavien66. 

Det finns olika uppfattningar hurvida operationen var framgångsrik eller inte. 

NATO:s målsättningar blev visserligen uppfyllda i och med den Jugoslaviska 

arméns reträtt från Kosovo men en bidragande orsak till att Jugoslavien gav 

upp kan även ha varit Ryska påtryckningar på den Jugoslaviska regimen67. 

Sammanfattningsvis kan man se en tendens till ett antal faktorer som haft 

betydelse under NATO:s operation ”Allied Force”: 

 Ledning är en faktor som har haft en viktig roll under operationen. 

Under operationens genomförande valde man att delvis överge den 

centraliserade ledningsmodellen för att övergå till ett mer 

decentraliserat genomförande. 

 Det faktum att operationen var multinationell har påverkat operationens 

genomförande och sänkt tempot i den egna beslutsprocessen. 

                                                 
63 Michael Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter, sid 76. 
64 http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040e.htm 
65 Se även, Mary Kaldor, Nya och gamla krig, sid 177. 
66 Wesley Clark, ”Waging modern war”, sid 418. 
67 Lambeth, Benjamin S. The transformation of American air power, sid 191. 
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 Bristen på ”Combined arms” i den meningen att motståndaren skall 

ställas inför ett dilemma har belyst under denna operation genom 

avsaknadet av en markkomponent. 

 NATO försökte under operationen slå mot svagheter i form av vitala 

system och funktioner. 

 Underrättelsetjänst i form av att identifiera mål och värdera resultat av 

bekämpning har haft en stor betydelse under operationen. 

 Redan efter den inledande fasen uppstod ett behov av ytterliggare 

resurser.  

 Bristen på direkt gripbara reserver påverkade NATO:s möjligheter till 

att hantera en oväntad händelseutveckling. 

 Att försöka begränsa sina egna och civilas förluster till ett minimum är 

en faktor som påverkat operationens genomförande. Orsaken till 

begränsningen beror troligen på politiska styrningar. Deltagande 

nationer har inte ansett att operationens syfte varit ”värd” stora egna 

förluster. Även folkrättsliga aspekter har troligen påverkat detta. 

 Eldkraften har under denna operation främst använts för att direkt 

bekämpa de mål som NATO ansett vara betydelsefulla. 

 Synen på ”center of gravity” har påverkat operationen. Även om det är 

svårt att bedöma vilket ”center of gravity” som NATO trodde 

Jugoslavien hade, kan man med hänsyn till de metoder som användes 

anta att de använt ”center of gravity” som ett analys verktyg. 

 ”Schwerpunkt” användes under operationen i den meningen att man 

försökte samla sina resurser mot svagheter. 

 ”Techniques” eller skicklighet har under operationen varit på en 

acceptabel nivå. Främst beroende på att det varit en NATO ledd 

operation med NATO styrkor som deltagare. De brister som förkommit 

har främst varit på den taktiska nivån, exempelvis bekämpning av 

rörliga små taktiska mål. 
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5.  FALLSTUDIE ”UNOSOM II” ( Somalia). 
5.1  Bakgrund till operationen. 

Bakgrunden till FN:s operationer i Somalia var ett försök att få slut på det 

mänskliga lidande som pågått i landet under lång tid. En orsak till den politiska 

instabiliteten ligger i landets sociala struktur. Somalias samhälle är indelat i 

olika klaner till vilka de flesta Somalier tillhör. Klanerna består av 

sammanslutningar som härrör flera generationer tillbaka. Traditionellt hävdar 

klanerna ett särskilt territorium som sitt område.  

1988 eskalerade de interna striderna till ett fullt inbördeskrig. Somalia ett av 

världens fattigaste länder var även en av de mest militariserade nationerna68. I 

december 1990 förklarade President Siad Barre nationellt undantagstillstånd 

och en månad senare kollapsade hans armé varvid han flydde söderut från 

Mogadishu. USC69 som tog kontroll över Mogadishu var internt splittrad i 

olika mindre fraktioner. En fraktion av USC leddes av General Mohamed 

Farah Aidid . Ytterliggare en  annan Mogadishu-baserad USC fraktion utsåg 

Ali Mahid Mohammed till president den 29 januari 1991.  General Aidid och 

flera andra ledare inom USC  motsatte sig kraftig detta val. Från och med 1991 

var Somalia därför ett land utan nationell regering. Inbördeskriget fortsatte i 

hela landet under 1991. Mogadishu delades i två zoner mellan Farah Aidids 

och Ali Mahids styrkor.  

Under 1991 och 1992 gjordes därefter ett antal, främst diplomatiska, försök 

från FN i syfte att få ett slut på konflikten i Somali. Den 24 april 1992 antog 

säkerhetsrådet resolution 751 och skapade därmed UNOSOM I70. UNOSOM I 

bestod inledningsvis av 50 obeväpnade militära observatörer vars uppgift var 

att övervaka vapenstilleståndet i Mogadishu, i UNOSOM ingick även en styrka 

på 500 man med uppgift att skydda FN personal, mtrl, flygfältet och hamnen. 

Snart insåg dock FN behovet av en utökad insats.  

                                                 
68 Under 70-talet fick Somalia omfattande militärt bistånd från dåvarande Sovjetunionen. 
69 United Somali Congress. 
70 The United Nations and Somalia 1992-1996. Sid 92. 
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Situationen i Somalia fortsatte att försämras och säkerhetsproblemen för FN 

personalen var omfattande. I augusti 1992 rekommenderar FN:s  

generalsekreterare en utökning av UNOSOM I med 3500 man71.  General 

Aidid deklarerade  den 28 oktober 1992 att FN:s trupper ej längre skulle 

tolereras på gatorna i Mogadishu72 och den 15 november så kräver han att de 

FN trupper som grupperat på Mogadishu flygplats skall dras bort. FN vägrade 

att gå med på Aidids krav angående flygfältet varvid FN trupperna attackeras 

dagen efter. Även styrkor lojala till Ali Mahdi motarbetade FN. I mitten av 

november hindrade de bland annat fartyg från att lägga till i Mogadishu 

hamn73.  

Den 25 november 1992 erbjöd USA FN att organisera och leda en militär 

operation med syfte att säkerställa den humanitära hjälpen till Somalia74. 

Säkerhetsrådet antog den 3 december 1992 resolution 794 där de välkomnade 

USA:s erbjudande. Därmed gick FN: s operation in i en ny fas med större 

tyngd på den militära delen. Resolution 794 innebar ett mandat att agera under 

FN stagdans kapitel VII75. Alla nödvändiga medel inklusive militärt våld var 

nu auktoriserat för att säkerställa och skydda den humanitära hjälpen.  

Uppgiften för den nya USA ledda operationen UNITAF76 var att bringa de 

organiserade fraktioners tunga vapen under internationell kontroll, avväpna 

irreguljära banditgäng och att utöka operationen till hela Somalia. I ett senare 

skede skulle UNITAF lämna över ansvaret till en ny FN ledd fredsbevarande 

styrka. De första enheterna ur UNITAF anlände till Somalia den 9 december 

1992.  UNITAF förband bevakade hamnar, flygfält, matdepåer och eskorterade 

matkonvojer till områden drabbade av hungersnöd77.  

                                                 
71 Rekommendationen godtogs av säkerhetsrådet den 28 aug 1992, resolution 775. 
72 The United Nations and Somalia 1992-1196, sid 94. 
73 The United Nations and Somalia 1992-1196, sid 94. 
74 Peace Enforcement, The United Nations experience in Congo, Somalia and Bosnia. 2001. 
Sid 57. 
 
75 Peace Enforcement, The United Nations experience in Congo, Somalia and Bosnia. 2001. 
Sid 59. 
 
76 Unified Task Force 
77 The United Nations and Somalia 1992-1996, sid 94. 
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FN och USA:s avsikt med UNITAF var att operationen skulle vara en tillfällig 

åtgärd som svar på den omedelbara krisen. I början av mars 1993 

rekommenderade FN:s generalsekreterare säkerhetsrådet att UNITAF skall 

följas av en ny FN ledd operation med namnet UNISOM II.  Eftersom 

generalsekreteraren bedömde läget i Somalia som fortsatt instabilt skulle den 

nya operationen vara en fredframtvingande operation agerande under kapitel 

VII i FN stagdan78. 

 
5.2  Operationens genomförande. 

UNOSOM II:s mandat  godkändes av säkerhetsrådet i resolution 814(1993), 

under kapitel VII av FN stadgan. Mandatet var ett omfattande mandat som 

täckte hela Somalia. I den första delen av mandatet avhandlades humanitär och 

annan hjälp till folket i Somalia  i form av nationell återuppbyggnad av 

politiska och sociala inrättningar samt ekonomiska grundförutsättningar, 

återskapande av polis, regional och nationell administration. I den andra delen 

av mandatet är de militära uppgifterna tydligare:  

- Övervaka att alla fraktioner fortsätter att respektera vapenvilan och andra 

avtal som de har gått med på. 

- Förhindra återgång till våld och om nödvändigt genomföra ändamålsenliga 

åtgärder mot detta. 

- Kontroll över tunga vapen. 

- Beslagta illegala vapen. 

- Säkra alla hamnar, flygfält och kommunikationsvägar som behövdes för 

den humanitära hjälpen. 

- Skydda FN:s, internationella röda korsets och andra NGO79 personal, 

installationer och materiel. 

- Minröjning. 

- Återflyttning av interna och externa flyktingar inom Somalia. 

 

                                                 
78 The United Nations and Somalia 1992-1996, dokument 49, sid 244. 
79 Icke statliga hjälporganisationer. 
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Det formella överlämnandet mellan UNITAF och UNOSOM II genomfördes 

den 4 maj 1993. Hastigheten i överlämnandet och brist på resurser80 innebar 

problem i början av missionen.  Spänningarna mellan FN och de lokala 

miliserna ökade i framförallt Mogadishu. I slutet av maj började FN planera för 

att implementera avväpningens del av mandatet. Den 5 juni genomförde 

Pakistanska soldater en föranmäld inspektion av vapenförråd tillhörande SNA81 

milisen. På väg tillbaka efter inspektionen utsattes Pakistanierna för ett 

överfall. Även den undsättning som skickades ut blev överfallen. Striderna 

resulterade i 24 döda pakistanska soldater och 61 sårade soldater.  

Som ett resultat av attacken mot FN och dess soldater utfärdade säkerhetsrådet 

en särskild resolution. Resolution 837(1993) bekräftade att generalsekreteraren 

enligt resolution 814(1993)82 hade rätt att  vidta alla nödvändiga åtgärder mot 

de som var ansvariga för den väpnade attacken mot UNOSOM II:s personal. 

Den 17 juni pekades Generalen Aidid ut som ansvarig för attacken den 5 juni 

och en arresteringsorder utfärdades mot honom av FN. FN försökte nu med 

tvång att avväpna milisen i Mogadishu. Den lokala milisen svarade med att 

övergå till en urban gerilla taktik som även inkluderade mobilisering av civila 

folksamlingar. Beväpnade milismän blandade sig med kvinnor och barn83. 

Vilket gjorde det ytterst svårt för FN soldaterna att försvara sig utan att riskera 

civila liv. Ytterliggare FN soldater stupade under sommaren i 

sammanstötningar med de Somaliska fraktionernas miliser84.  Även ett antal av 

FN:s lokalanställda Somalier dödades i de överfall och attacker som 

genomfördes mot personal och anläggningar tillhörande UNOSOM II. Det 

internationella samfundet såg med skräck på hur oskyldiga Somaliska civila 

drabbades av milisernas hänsynslösa urbana taktik. Ett stort antal civila offer 

blev resultatet av striderna. 

                                                 
80 UNOSOM II hade endast 17000 man i Somalia i början av maj 1993. Jämfört med planerade 
nivån på 28000 man. 
81 Somali National Alliance. 
82 UNOSOM II ursprungliga mandat. 
83 The United Nations and Somalia, sid 52. 
84 Den 17 juni dödades 5 Marockanska soldater, 2 Pakistanska soldater dödades den 28 juni 
och 3 Italienska soldater dödades den 2 juli 1993. 
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I början av augusti 1993 var UNOSOM II:s styrka 21000 man från 27 länder 

vilket fortfarande var under den tillåtna nivå på 28000 man. För att förstärka 

den internationella styrkan och öka möjligheterna till att lyckas gripa de 

klanledare som var ansvariga för attackerna mot FN, skickade USA en särskild 

elitstyrka85 till Somalia. Styrkan genomförde ett antal räder under augusti och 

september varvid den lyckades gripa ett antal av Generalen Aidids 

medhjälpare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: UNOSOM II  november 1993. 
 

Den 3 oktober 1993 genomförde den amerikanska specialstyrkan ytterliggare 

en räd i avsikt att gripa ett stort antal Somaliska ledare som skulle hålla ett 

möte i centrala Mogadishu86. Räden var inledningsvis framgångsrik och den 

amerikanska specialstyrkan lyckades gripa 24 ledare tillhörande USC/SNA. 

                                                 
85 US Army Rangers. 
86 Olympia hotel. 
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Därefter blev två amerikanska helikoptrar blev nerskjutna och omfattande 

strider bröt ut. Det tog flera timmar innan förstärkningar från UNOSOM II 

kunde undsätta dem. När striden var över hade 18 Amerikanska soldater och 1 

Malaysisk soldat stupat. Över 90 Amerikanska, Malaysiska och Pakistanska 

soldater hade sårats. En Amerikansk pilot blev tillfångatagen. Bilder på döda 

Amerikanska soldater som släpandes av Somaliska folkmassor på gatorna i 

Mogadishu visades på tv världen över. Tragedin innebar att den amerikanske 

presidenten Bill Clinton några dagar efteråt meddelade att samtliga USA 

förband skulle lämna Somalia inom 6 månader. Clinton beordrade också de 

amerikanska förbanden att sluta jaga Generalen Aidid87.  

USA: s beslut att dra sig ur operationen fick allvarliga konsekvenser för 

operationen. Ett antal andra nationer bl.a. de flesta europeiska länderna följde 

USA: s exempel och minskade sina styrkor eller lämnade operationen helt. 

Som ett resultat av truppreduktionen förlorade UNOSOM sina bäst utrustade 

styrkor samt de viktigaste logistikförbanden. Därmed tvingades FN övergå till 

en annan taktik och övergav försöken att driva igenom mandatet med våld.  

UNOSOM koncentrerade sig nu på sitt eget självförsvar och skydd av 

hjälpsändningar. Operationer i syfte att avväpna den lokala milisen eller gripa 

dess ledare upphörde.  

Den 4 februari 1994 antog säkerhetsrådet resolution 897(1994) som reviderade 

mandatet för UNOSOM II. De nya uppgifterna innebar bl.a. att skydda 

flygplatser, hamnar, hjälpsändningar, reorganisera den lokala polisen, stöd åt 

flyktingar samt skydd av FN: s personal och anläggningar. Inga 

fredsframtvingade uppgifter kvarstod för styrkan. UNOSOM II skulle nu 

endast använda sina vapen i självförsvar. Slutligen så lämnade UNOSOM II 

Somalia den 31 mars 1995. Det ursprungliga mandatet var då långt ifrån 

uppfyllt. När FN lämnade Somalia fanns det fortfarande ingen nationell 

regering med kontroll över landet och de olika fraktionerna fortsatte att strida 

inbördes även om framsteg hade skett vad gäller den humanitära situationen. 

 

                                                 
87 Boulden Jane. Peace Enforcement, sid 71. 
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5.3  Analys. 

Trettio nationer deltog inledningsvis med soldater i operationen och även om 

de formellt lydde under en FN befälhavare (Force Commander) påverkade 

nationella hänsyn operationens genomförande. Inte alla deltagande nationer 

accepterade exempelvis kapitel VII delen av operationen (tvingande våld). 

Italienska kontingenten vägrade exempelvis vid ett tillfälle att lyda order från 

FN:s befälhavare88. Den multinationella aspekten av operationen bidrog 

därmed till att en snabb beslutsprocess försvårades med hänsyn till att 

nationella regeringar och befälhavare ville påverka operationens 

genomförande89.  

För att kunna tillämpa manöverkrigföringens principer krävs det att de 

deltagande styrkorna har en hög grad av ”techniques” eller skicklighet. Under 

UNOSOM II var graden av ”techniques” ojämn beroende på det stora antalet 

deltagande nationer. Vissa nationer hade en hög förmåga medan andra en lägre. 

Bristen på ”techniques” ledde till lägre tempo och sämre taktisk förmåga.90 

USA deltog med viktiga logistikförband i operationen men hade även en ”Joint 

Task Force91” och en ”Quick Reaction Force92” utanför kusten med uppgiften 

att vid behov understödja operationen. ”Joint Task force” och ”Quick reaction 

force” var inte en del av FN operationen utan lydde under en central stab 

hemma i USA93. Chef för ”Quick reaction force” var en amerikansk general94 

som tillika var stf befälhavare för UNOSOM II. Dessa amerikanska förband 

gav UNOSOM II en hög operativ kapacitet men den dubbla befälskedjan 

komplicerade ledningen.  

 

                                                 
88 Jane Boulden, Peace Enforcement, sid 69. 
89 Kenneth Allard, Somalia operations sid 34. Se även Stevenson, Losing Mogadishu sid 119. 
90 Allard, Somalia operations, sid 32. 
91 Fartygsbaserad styrka med flyg och marinkårsdelar. 
92 Lätt infanteribataljon med helikopterstöd. 
93 CENTCOM. 
94 Major General Thomas Montgomery. 
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När USA skickade en tredje styrka till Somalia komplicerades bilden 

ytterliggare eftersom den styrkan var ett specialförband95 som inte lydde under 

den amerikanska generalen på plats, utan rapporterade direkt till den 

strategiska ledningen i USA. Effekten av denna brist på enhetlig ledning visade 

sig tydligt vid specialförbandets misslyckade räd den 3:e oktober. FN:s 

befälhavare blev informerad om räden först när den startat vilket naturligtvis 

påverkade hans möjligheter till koordinering och förberedelser96.  

I manöverteorin framhålls ofta behovet av decentraliserad ledning i syfte att 

möjliggöra en snabb beslutsprocess. Detta är säkert applicerbart i en nationellt 

väl samövad styrka. Men vid en multinationell operation torde behovet av 

enhetlig ledning vara större om operationen skall ha någon möjlighet till 

framgång.  Decentraliserad ledning kräver mycket dugliga chefer som kan 

agera i sin högre chefs ”anda”. Vid multinationella operationer med språkliga 

och kulturella skillnader blir den typen av ledning svår. 

En annan tydlig del av UNOSOM II operationen är det stora beroendet av 

USA: s operativa resurser. När USA drog sig ur som ett resultat av den 

misslyckade 3:e oktober räden försvann även FN:s möjligheter att lyckas med 

sitt mandat. Detta innebär att en operation av denna typ måste ha en jämnare 

sammansättning av styrkor som gör att operationen inte äventyras bara för att 

en nation drar sig ur.  

Ett exempel på att UNOSOM försökte slå mot sin motståndares svagheter var 

operationerna som syftade till att gripa de olika klanledarna97. Genom att ”ta 

bort” de dominanta ledarna för klanerna kunde man eventuellt ha fått framgång 

i operationen. Tyvärr tvingades FN genomföra dessa operationer inne i 

Mogadishus där miliserna hade ett starkt stöd av befolkningen och goda 

möjligheter till urban gerillakrigföring. Istället för att slå mot svaga delar blev 

FN tvingad att slåss där motståndaren var som starkast vilket rimmar dåligt 

med manöverkrigföringens principer. 

                                                 
95 US Rangers. 
96 The United Nations and Somalia, sid 55. 
97 Jan Boulden, Peace Enforcement sid 68. 
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Vid FN:s fredsbevarande operationer används normalt begreppet 

informationstjänst istället för underrättelsetjänst. FN fick under operationen i 

huvudsak ”luta sig” på USA:s resurser eftersom FN saknar egna operativa 

underrättelseorgan. Operationen visade att inhämtning av underrättelser via 

personkontakter på fältet spelade en stor roll (Human intelligence). Vid 

traditionella operationer ägnar sig underrättelsetjänsten åt att analysera en 

”fiende”, men vid operationen i Somalia fick man bland annat ägna sig åt att 

försöka fastställa vem som var motståndare. Detta gör att underrättelsetjänst 

inte har en mindre betydelse vid denna typ av operationer utan snarare en större 

betydelse eftersom osäkerheterna är så pass stora.98 

Under genomförande av operationen spelade Rules of engament (ROE) en 

viktig roll på den taktiska nivån. ROE är i praktiken en politisk styrning på den 

taktiska nivån. Otydliga ROE kan avsevärt begränsa operationens möjligheter 

till framgång. Under UNOSOM II var ROE relativt enkla och tydliga men 

allteftersom konflikten eskalerade blev de svårare att i praktiken tillämpa 

främst beroende på de lokala milisernas taktik att använda civila som sköldar99. 

Olika nationer använde även olika versioner av ROE100. Väl avvägda och 

tydliga ROE blir därmed en faktor som man måste ta hänsyn till vid 

operationer av denna typ. 

Eldkraft används normalt inom manöverkrigföringen för att möjliggöra rörelse. 

Det är rörelsen och inte eldkraften i sig själv som skall få motståndaren att ge 

upp. Under operationen i Somalia hade FN tillgång till betydande eldkraft i 

form av de resurser som USA bidrog med, bland annat attackhelikoptrar101. 

Effekten av att använda beväpnade helikoptrar minskade dock eftersom 

huvuddelen av striderna skedde i bebyggelse där helikoptrarna hade svårt att 

verka. Risken att träffa civila var också en begränsande faktor.  

                                                 
98 Kenneth Allard ,Somalia operations, lesson learned, sid 74-76. Se även Stevenson, Losing 
Mogadishu sid 115. Se även Michael O´Hanlon, Technological Change and the future of 
Warfare, sid 119 
99 Kenneth Allard , Somalia Operations: Lessons learned, sid 36-37. 
100 Stevenson Losing Mogadish sid 119. 
101 Kenneth Allard, Somalia operations sid 31. 
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Problemet som FN förbanden mötte under operationen var att motståndaren 

använde civila som sköldar vilket innebar att även om man hade tillgång till 

betydande eldkraft kunde man inte använda den effektivt. Vid de tillfällen man 

trots detta tvingades använda eldkraft blev resultatet ett stort antal skadade och 

döda civila. Eldkraften blev därmed ett medel som FN använde som ”nödvärn” 

när de tappade kontrollen över situationen. Den tillgängliga eldkraften kunde 

inte användas för att möjliggöra de egna förbandens rörlighet. Om FN 

förbanden haft tillgång till ”ickedödliga” vapen för att hantera upplopp mm 

kunde kanske operationen ha fått ett annat slut. 

USA:s  ”Quick reaction force”  utgjorde operativ reserv under operationen. 

Styrkan bestod av en amerikansk infanteribataljon från 10th Mountain 

Division. Reserver är viktiga eftersom de kan möjliggöra att man kan återta 

initiativet vid oväntade händelser. Denna ”Quick reaction force” hade en hög 

operativ rörlighet eftersom den kunde transporteras med helikopter. Problem 

uppstod dock när den skulle sättas in i en taktisk operation. Vid den 

misslyckade 3:e oktober räden saknade ”Quick reaction force” pansrade fordon 

som var en förutsättning för att kunna ta sig fram i den urbana miljö med 

kraftig eldgivning som uppstått. Man tvingades därför ”låna” pansarfordon 

med förare från andra deltagande nationer vilket naturligtvis tog tid och 

skapade stora friktioner102. En väl sammansatt och för uppgiften rätt utrustade 

reserv torde även för denna typ av operationer utgöra en faktor för framgång.  

Vad som var de Somaliska klanernas och milisernas ”center of gravity” under 

konflikten är inte helt enkelt att se. För en västeuropé är den Somaliska 

kulturen något helt annorlunda mot den europeiska. Det kan vara så att den 

europeiska militärteoretiska grund som ”center of gravity” vilar på inte är 

tillämpbar på denna typ av afrikanska konflikter. UNOSOM:s jakt på de 

Somaliska ledarna kan ses som ett tecken på att de uppfattade de Somaliska 

ledarna som det ”center of gravity” som skulle få viljan till motstånd mot FN 

att upphöra.  

                                                 
102 Boulden, Peace Enforcement sid 71, se även Mark Bowdens Black hawk down. 
 



 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 00: 2008  
Mj Ulf Högström 2002-05-22 Sid 48 (73) 

 
 

 

Det kan även ha varit den Somaliska opinionen eller folkviljan som utgjorde 

dess ”center of gravity”. När FN startade jakten på de Somaliska ledarna kan 

det i sig själv ha varit en faktor som ökade snarare än minskade 

motståndsviljan mot FN. De Somaliska miliserna och klanerna använde 

omfattande propaganda för att utmåla FN och särskilt USA som fiende till det 

Somaliska folket. Hade FN fått det Somaliska folket att förstå varför FN var 

där skulle detta säkert ha underlättat operationen. Väl genomförda 

informationsoperationer är därför av betydelse för att fredsfrämjande 

operationer skall lyckas. 

När USA och de flesta europeiska nationerna lämnade operationen försvann 

FN: s möjligheter och resurser till kvalificerad operativ verksamhet enligt det 

ursprungliga mandatet. Ambitionen att bedriva fredsframtvingande verksamhet 

var inte längre möjligt. Politisk sammanhållning inom den koalition som skall 

genomföra en internationell operation är därmed en faktor som troligen är av 

största vikt för dess möjligheter till framgång. UNOSOM II operationen 

avslutades utan att dess mandat kunde uppfyllas. Den största bidragande 

orsaken till att operationen inte kunde fullföljas var USA:s utdragning och den 

resursbrist som därmed uppstod.  

Sammanfattningsvis så kan man se en tendens till ett antal faktorer som har 

haft betydelse under FN:s operation UNOSOM II i Somalia.  

 Den ”multinationella miljön” har påverkat operationens ledning och 

beslutsprocesser. 

 De komplicerade ledningsförhållandena under operationen avseende 

bristen på enhetlig ledning påverkade operationen. 

 Sammansättning av styrkan har betydelse vid denna typ av operationer. 

Ett alltför stort beroende av vissa deltagare (USA) är en risk. Problem 

med interoperabilitet är en annan effekt av sammansättningen av 

styrkor. 
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 Även vid denna typ av operationer krävs det att man hittar 

motståndarens svagheter. Att tvingas ta strid i en urban miljö där 

motståndaren har sitt starkaste stöd är ingen bra metod. 

 Enkla och tydliga ”ROE” är en förutsättning för att de taktiska 

förbanden skall kunna agera. 

 Eldkraft har betydelse även vid fredsframtvingande operationer. 

Behovet kan dock ta sig andra uttryck än vid traditionella operationer. 

Under denna operation saknades medel att hantera civila upplopp och 

annan oro. 

 Behovet av reserver för att kunna hantera oförutsedda händelser är lika 

stort vid denna typ av operationer som vid traditionella. Det krävs dock 

att de är för uppgiften lämpligt sammansatta och utrustade. 

 Politisk sammanhållning inom den koalition av stater som skall 

genomföra operationen är en förutsättning för dess genomförande.  

 Att rätt identifiera motståndarens och eget ”Center of gravity” är av lika 

stor vikt vid denna typ av operationer som vid traditionella. Det krävs 

dock troligen andra metoder (exempelvis informationsoperationer) än 

de traditionella för att komma åt detta ”center of gravity” . 

 Bristen på ”Techniques” eller skicklighet påverkade operationen 

negativt i form av reducerat tempo och bristande taktisk förmåga. 

 Underrättelsetjänsten hade betydelse under operationen. Det ställdes 

dock andra krav på den än vid traditionella operationer. 

 ”Combined arms” användes under operationen i viss mån då 

markoperationerna understöddes från luften av attackhelikoptrar. 

Svårigheter med bebyggelse och risken för att träffa civila begränsade 

dock effekten. 
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6. DISKUSSION  
6.1  Diskussion av framtagna faktorer. 

Operation ”Allied Force” och operation ”UNOSOM II” kan tyckas vara olika 

med hänsyn till förutsättningar, miljö och genomförande. Det finns dock en 

tydlig likhet mellan operationerna, båda var multinationella operationer. Olika 

nationer ställde frivilligt upp i operationerna. Denna ”frivillighet” sätter av 

naturliga skäl sin prägel på operationerna. ”Frivilligheten” kan utgöra en 

strategisk styrka om många nationer deltar och ger därmed prov på det 

internationella samfundets vilja att lösa en konflikt. På operativ nivå kan denna 

”multinationella frivillighet” leda till allvarliga ledningsproblem.  

Under NATO:s operation ”Allied Force” var det till och med så att eget 

“Center of Gravity” troligen utgjordes av sammanhållningen inom NATO. 

Under ”UNOSOM II” operationen var ledningsförhållanden så pass dåliga att 

de bidrog till operationens misslyckande. Behovet av en stark enhetlig ledning 

kan därför bli av större vikt vid multinationella operationer. Därmed får vi en 

konflikt mellan manöverteorins krav på decentraliserad ledning och behovet av 

central ledning vid multinationella operationer. I och för sig så kan man säga 

att exempelvis UNOSOM II var en väldigt ”decentraliserad” operation 

eftersom de olika nationerna agerade så pass självständigt, problemet var bara 

att nationerna agerade i sina egna intressen och inte enligt den operativa 

chefens vilja och intentioner. 

Vid Fredsframtvingande operationer kan man inte bortse från den politiska 

påverkan som styr de mål som operationen har. Politisk styrning kan ta sig i 

utryck dels som i form av mandat och ”ROE” men även i form av direkt 

inblandning under operationernas genomförande. Under båda operationerna 

kan man tydligt se att politiken haft stor betydelse även under själva 

genomförandet av operationen. De politiska styrningarna och målen har 

efterhand förändrats beroende på det politiska och diplomatiska ”spel” som 

ständigt pågår. Folkrättsliga aspekter är en annan del av dessa politiska 

styrningar som även direkt påverkar ROE och operationernas genomförande. 
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De politiska styrningarna gör det svårt att tillämpa manöverkrigföringens 

principer fullt ut eftersom den begränsningen inte finns i lika stor utsträckning 

vid traditionella operationer. Att ”bomba lagom” kan vara rätt ur en politikers 

ögon men inte särskilt effektivt med hänsyn till den militära operationsplanen. 

Behovet av att minska egna och civilbefolkningens förluster till ett minimum 

har präglat båda operationernas genomförande. Inom manövertänkandet finns 

det inget som direkt tar hänsyn till detta önskemål. Det finns dock heller inget 

som direkt motsäger det. Manöverkrigföring innebär bland annat att man skall 

försöka använda indirekta metoder och därmed undvika direkt konfrontation. 

Genom att undvika direkt konfrontation får man resultatet att förluster hålls 

nere. Manöverkrigföring är därmed en bra metod om man vill begränsa sina 

förluster. 

Begreppet ”center of gravity” är centralt inom västligt militärt tänkande. 

Hurvida man använts sig av detta vid planeringen av dessa två operationer kan 

vi nog inte veta helt säkert eftersom vi saknar tillgång sådant material. Däremot 

kan man anta att man använts sig av begreppet vi planeringen. Intressant är 

man vid båda operationerna försökt komma åt den politiska ledningen. Vilket 

kan ses som ett uttryck av ”center of gravity tänkande”. Under Somalia 

operationen försökte man direkt och fysiskt gripa de politiska ledarna. Risken 

med att använda en sådan direkt metod är att man då utsätts för konfrontation. 

Det är naturligt att motståndaren till varje pris försöker skydda sitt eget ”center 

of gravity”. Under Jugoslavien operationen användes både direkta och 

indirekta metoder. Indirekta metoder i detta fall utgjordes av 

informationsoperationer, politiska påtryckningar och att ta bort de fysiska 

möjligheterna till strategisk ledning i form av ledningssystem. Om man skall 

följa de principer som manöverkrigföringen beskriver är de indirekta 

metoderna att föredra genom att slå mot de svagare delar som ”bär upp” 

motståndarens ”center of gravity” därmed undviks en kostsam direkt 

konfrontation.   
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Även om fredsframtvingande operationer inte är att jämställa med ett fullt 

utvecklat krig där man skall ”besegra motståndaren”, visar både operation 

”Allied force” och UNOSOM II att operationerna ytterst handlade om en kamp 

mellan viljor. Kampen mellan viljorna i dessa två operationer stod mellan de 

lokala politiska ledarna och FN/NATO. 

En av grundstenarna inom manöverkrigföringen är uppdragstaktiken. 

Uppdragstaktik kräver väl utbildade förband och chefer som förstår högre chefs 

avsikter. Både operation UNOSOM II och ”Allied Force” visar att detta är 

svårt att tillämpa på den operativa nivån vid denna typ av operationer. Den 

multinationella miljön med dess kulturkrockar avseende språk och olikheter i 

doktrinärt tänkande innebär att tillämpningen av uppdragstaktik blir svår att 

genomföra på operativ nivå. Under NATO:s operation ”Allied force” fanns det 

visserligen vissa tendenser till att försöka övergå till uppdragstaktik och 

decentraliserad ledning. Men eftersom ”Allied Force” i huvudsak var  en 

luftoperation satt man kanske fast i ett doktrinärt tänkande med traditionell 

centraliserad ledning. 

Underrättelsetjänst har normalt en stor betydelse vid militära operationer. Goda 

kunskaper om sin motståndare är alltid viktigt för en militär chef. 

Fredsframtvingande operationer torde inte utgöra något undantag i det fallet. 

NATO satsade stora resurser på underrättelsetjänsten under ”Allied Force”. 

Motståndaren var i det fallet relativt känd avseende organisation, uppträdande 

och kultur. Även under operationerna i Somalia satsade man på 

underrättelsetjänsten, trots det blev FN överraskad av snabbt uppdykande 

beväpnade folksamlingar. Kanske berodde det på att man inte förstod hur man 

skulle få information om en asymmetriskt uppträdande afrikansk motståndare 

med en främmande kultur Troligen behöver underrättelsetjänsten vid 

fredsframtvingande operationer ha en något annorlunda inriktning än vid 

traditionella operationer.  



 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 00: 2008  
Mj Ulf Högström 2002-05-22 Sid 53 (73) 

 
 

Vid fredsframtvingande operationer är kunskaper avseende den lokala politiska 

situationen, kulturella förhållande och andra maktförhållanden lika viktiga eller 

viktigare än att ”bara” ha kontroll över de militära styrkorna. 

Eldkraft är viktigt även vid fredsframtvingande operationer. Kanske inte i den 

form som den traditionellt används inom manöverkrigföringen dvs. för att 

möjliggöra rörelsen. Under ”Allied Force” användes eldkraften för att direkt 

bekämpa de mål som man satt upp i operationsplanen och under UNOSOM II 

användes eldkraften som ett understöd av markoperationer. Vid båda dessa 

operationer disponerades överlägsen eldkraft relativt motståndaren.  

Överlägsen eldkraft torde utgöra en faktor som är nödvändig för att 

fredsframtvingande operation skall vara trovärdig. Saknas överlägsen eldkraft 

blir uppgiften att påtvinga en part en vilja närmast omöjlig. Eldkraften måste 

även vara av ”rätt sort” vi fredsframtvingande operationer. De två 

operationerna visade prov  på ett behov av dels precisionsstyrda vapen och dels 

även ett behov av ickedödliga vapen mot civila 

Vad gäller sammansättningen av styrkorna för de två operationerna finns det en 

stor skillnad mellan ”Allied Force” och UNOSOM II. ”Allied force” var en 

NATO operation under ledning av NATO:s existerande kommandostruktur och 

de förband som deltog kom i huvudsak från USA och Europa.. UNOSOM II 

däremot leddes av FN i en nyorganiserad ledningsstruktur och deltagande 

förband kom från ett stort antal länder över hela världen. Detta förhållande kan 

vara en bidragande orsak varför ”Allied force” hade större framgång än 

UNOSOM II. Inom manöverkrigföringens principer används begreppet 

”Techniques” eller skicklighet som en förutsättning för att kunna bedriva 

manöverkrig. Att uppnå någon högre grad av ”Techniques” vid tillfälligt 

sammansatta förband från olika delar av världen är inte särskilt realistiskt.  

I studierna av de två operationerna framgår det att under båda operationerna 

uppstod ett behov av reserver. Under operation ”Allied Force” uppstod relativt 

snart efter den inledande fasen ett behov av att öka antalet tillgängliga 

flygstridskrafter. NATO hade visserligen tillgång till NATO:s samlade 

resurser, problemet var bara att det tog tid att samla dem till operationsområdet. 
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Under operationen i Somalia fanns det visserligen en operativ reserv 

tillgänglig, men den var inte för situationen som uppstod rätt utrustad och 

sammansatt.  

Vid fredsbevarande operationer finns det normalt endast mycket små reserver 

avdelade. Detta beror troligen dels på att behovet inte är särskilt stort vid den 

typen av operationer samt att de styrkor som avdelats inte räcker till för att 

avdela reserver. Fredsframtvingande operationer innebär en högre grad av 

risktagning. Skall den operative chefen vid en fredsframtvingande operation ha 

en möjlighet att återta initiativet vid oförutsedda händelser bör han ha tillgång 

till en operativ reserv. Detta stöds även av tankar som finns inom 

manöverkrigföringens principer där reserver och motanfall är en viktig del.  

Inom manöverkrigföringen är begreppet ”Surfaces and gaps” en av de tre 

grundstenarna. ”Surfaces and gaps” handlar inte om att hitta en lucka i fiendens 

”försvarslinje” i syfte att nå ett genombrott. Även om det kanske delvis var den 

ursprungliga betydelsen. Vid fredsframtvingande operationer finns det sällan 

något behov av den typen av genombrott. Använder man begreppet på ett mer 

abstrakt sätt blir betydelsen och användbarheten en annan. Under operation 

”Allied force” undvek man direkt strid med de starka Jugoslaviska 

arméförbanden i Kosovo genom att istället slå mot funktioner och vitala system 

över ett stort djup. NATO använde därmed ”surfaces and gaps” genom att 

försöka undvika Jugoslavernas starka delar och slå mot svagheter. I Somalia 

operationen däremot tvingades FN till strid i en urban miljö där deras 

motståndare var som starkast. Vill man under en fredsframtvingande operation 

undvika konfrontation med sin motståndares starkaste sidor är en noggrann 

analys av ”surfaces and gaps” av största vikt. 
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Bristen på ”Combined arms” var tydligast under operation ”Allied Force” då 

markkomponent saknades nästan helt förutom i viss mån KLA gerillans 

insatser i slutet av operationen. Under UNOSOM II genomfördes de flesta 

operationerna av markförband med understöd av framförallt helikoptrar. Båda 

operationerna understöddes även av sjögående delar. ”Combined  arms” syftar 

till att ställa motståndaren inför dilemman. Bristen på markkomponent under 

”Allied force” kan vara en orsak till att den operationen drog ur på tiden.  

Under fredsframtvingande operationer genomföres sällan några traditionella 

kraftsamlade ”huvudanfall” och begreppet ”Schwerpunkt” får därmed en något 

annan betydelse än under traditionella operationer. Under både ”Allied force” 

och UNOSOM II finns exempel på att man försökte samla sina ansträngningar 

mot det mål och resultat som befälhavaren angett. ”Schwerpunkt” skall därmed 

ses som ett konceptuellt fokus som samlar resurserna mot ett gemensamt mål. 

Sammanfattningsvis kan man när man jämför de två operationerna se ett antal 

gemensamma faktorer som haft betydelse för operationernas möjligheter till 

framgång. Vissa av faktorerna styrks även av att de kan härledas mot 

manöverkrigföringens principer. Några betydelsefulla faktorer i de två 

operationerna kan inte härledas direkt mot manöverkrigföringen.  
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6.2   Slutsatser avseende framgångsfaktorer. 

En av frågeställningar som redovisades i inledningen av denna uppsats var 

enligt följande: ”Vilka militära faktorer har varit avgörande för framgång vid 

operationer vars syfte varit att med militära medel tvinga fram en fred?” En 

motfråga man då kan ställa är hurvida de två i uppsatsen undersökta 

operationerna varit framgångsrika? Om de inte var framgångsrika är det då 

möjligt att dra slutsatser angående framgångsfaktorer? Något enkelt svar på 

dessa två frågor finns inte. Operation ”Allied Force” kan nog betecknas som 

framgångsrik, den uppnådde de mål som var uppsatta för operationen även om 

det troligen tog betydligt längre tid än beräknat. UNOSOM II däremot måste 

anses som misslyckad. När FN lämnade Somalia hade man inte nått de mål 

man satt upp med operationen. För att komma fram till slutsatser avseende 

framgångsfaktorer för fredsframtvingande operationer måste man både se på de 

erfarenheter som varit framgångar, men även se på de misstag som begicks och 

därmed även dra lärdomar av negativa erfarenheter. Av de faktorer som 

därmed kan betecknas som avgörande för framgång vid fredsframtvingande 

operationer är: 

 ”Lämplig sammansättningen av styrkor” av stor betydelse. Med det avses att 

de förband som ingår i styrkan dels bör komma från samma geografiska region 

i syfte att underlätta språkliga och kulturella hinder. Det måste även finnas en 

balans i sammansättningen så att inte hela operationen är beroende av enstaka 

nationer. En fungerande interoperabilitet mellan styrkorna är även det en del av 

denna faktor. 

”Anpassad politisk styrning” är en faktor som man inte kan bortse från vid 

denna typ av operationer om den skall ha möjligheter till framgång. Med 

anpassad avses att de politiska styrningarna är tydliga och kanaliserade i form 

av för operationen väl utarbetade mandat och ROE. Politisk styrning i form av 

direkt inblandning under operationens genomförande kan få en motsatt effekt. 

Folkrättsliga aspekter är även de en viktig del av denna faktor.  
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”Förmåga till att minska egna och civilas förluster” är en faktor som har 

betydelse för de deltagande nationernas vilja av att överhuvudtaget delta i 

operationen. Stora egna förluster kan få nationer att lämna operationen.  

Faktorerna ”lämplig sammansättning av styrkor”, ”anpassad politisk styrning” 

och ”förmågan att minska egna och civilas förluster” är framgångsfaktorer men 

de har ingen direkt koppling till manöverkrigföringens principer. Är det då 

möjligt att tillämpa manöverkrigföringens principer vid en fredsframtvingande 

operation?  

I teorin torde det inte finnas några hinder för att tillämpa samtliga principer ur 

manöverkrigföringens principer vid denna typ av operationer. 

Manöverkrigföring handlar ytterst om ett sätt att tänka. I praktiken däremot 

finns det hinder som kan göra det svårt att tillämpa manövertänkandet fullt ut 

vid dessa operationer. Det största hindret mot tillämpningen av 

manöverkrigföringen vid dessa typer av operationer är det faktum att de nästan 

alltid är ”multinationella”. Den ”multinationella” faktorn innebär att 

decentraliserad ledning och en snabb beslutscykel blir svår att genomföra på 

operativ nivå. Nationernas vilja att påverka operationens genomförande 

hämmar möjligheterna till manöverkrigföring. Ett sätt att motverka denna 

negativa faktor är att vid sammansättningen av styrkan försöka använda 

regionala organisationer exempelvis NATO eller EU. Även om det kan vara 

svårt att tillämpa manöverkrigföringens principer fullt ut så finns det delar som 

är av särskild betydelse vid fredsframtvingande operationer.   

Dessa delar kan troligen även användas vid dessa operationer utan att alla 

manöverkrigföringens principer används fullt ut: 

”Center of Gravity” där förmågan att komma åt det kraftcentrum som styr 

viljan till motstånd är lika viktigt vid denna typ av operationer som vid andra 

typer av konflikter. Indirekta metoder med syftet att komma åt de svagheter 

som ”bär upp” ”Center of gravity” är den modell som lämpar sig vid dessa 

operationer. 
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Underrättelsetjänst är en viktig framgångsfaktor vid denna typ av operationer 

som dessutom ställer särskilda krav på förmågan att analysera främmande 

kulturer och maktförhållanden.  

Eldkraft är en viktig faktor vid fredsframtvingande operationer som dels måste 

vara överlägsen relativt eventuella motståndaren men som även för uppgiften 

måste vara av ”rätt sort”.  

Reserver är en faktor som är av vikt eftersom fredsframtvingande operationer 

till skillnad från fredsbevarande operationer innehåller större osäkerheter som 

måste kunna hanteras.  

”Surfaces and gaps” är en faktor som har betydelse eftersom den möjliggör 

förmågan till att komma åt svagheter utan att tvingas till kostsamma 

konfrontationer.  

”Schwerpunkt” bör även kunna nyttjas vid fredsframtvingande operationer 

eftersom behovet av att kraftsamla resurser mot eventuella svagheter hos 

motståndaren är lika stort som vid traditionella operationer.  

”Combined arms” i den meningen att ställa motståndaren inför dilemman 

istället för bara problem är betydelsefullt även vid denna typ av operationer. 

Det har även i undersökningen framkommit ett antal andra viktiga faktorer ur 

manöverkrigföringens principer som är svåra att direkt tillämpa vid 

fredsframtvingande operationer. Gemensamt för att dessa faktorer blir svåra att 

tillämpa är den multinationella faktorn. Skulle en fredsframtvingande operation 

genomföras nationellt eller med en väl samövad regional styrka är även dessa 

faktorer tillämpbara vid denna typ av operationer.  

Uppdragstaktik är svårt att tillämpa att hantera när olika militära kulturer och 

språk blandas vid en multinationell operation. Uppdragstaktik kräver en 

decentraliserad ledningsmiljö som bygger på förståelse och förtroende mellan 

chefer. Detta kan kanske endast uppnås vid nationella operationer. 
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”Techniques” eller skicklighet är en faktor som varit svår att uppnå på den 

operativa nivån. Förbanden som skall delta i denna typ av operationer måste 

vara samövade och kunna hantera brett skilda taktiska uppgifter. De måste 

även ha en utvecklad förmåga till att förstå och kunna tillämpa uppgifter givna 

av chefer från andra nationer.  Denna grad av skicklighet kan endast uppnås 

genom övningar före själva operationens genomförande, exempelvis som under 

NATO:s PfP103 övningar.  

Snabb Beslutscykel eller OODA-loop har visat sig svårt att uppnå på grund av 

att de deltagande nationerna vill påverka operationens genomförande vilket 

bromsar tempot. Användandet av central ledning har också sänkt tempot. 

Ledning i den betydelse som avses inom manöverkrigföringen har visat sig 

svår att tillämpa. Förtroende mellan underlydande och chefer samt förståelse av 

chefens avsikt är ett problem i den multinationella ledningsmiljön. 

 

 

 

                                                 
103 Partnership for Peace, övningar som bedrivs regelbundet med NATO och icke NATO 
nationer i syfte att öka förmågan vid fredsfrämjande operationer. 
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7.  SAMMANFATTNING  
Den internationella verksamheten är en av Försvarsmaktens fyra 

huvuduppgifter. Sverige har ställt förband i beredskap för att kunna delta i 

insatser inom ramen för FN, NATO, NORDCAPS och EU. En av de uppgifter 

som dessa förband kan ställas inför är att delta i fredsframtvingande 

operationer. I uppsatsen studerar jag dels manöverkrigföringens principer samt 

dels två fredsframtvingande operationer, operationerna ”Allied Force” och 

UNOSOM II. 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka militära faktorer på operativ nivå 

som är avgörande för att en fredsframtvingande operation skall ha möjligheter 

till att bli framgångsrik. Uppsatsen skall även utreda om manöverkrigföringens 

principer kan tillämpas vid en fredsframtvingande operation. 

I huvudsak bygger uppsatsen på ett induktivt upplägg varvid jag brett sökt efter 

framgångsfaktorer inom militärteoretiska empirin och inom två begränsade 

fallstudier. Utifrån dessa faktorer kommer jag sedan att dra mina slutsatser. 

Militärteorin i form av manöverkrigföringens principer blir den  

teorianknytning som uppsatsen kommer att vila på. 

Inom ämnet internationella operationer finns det en hel del begrepp som är av 

central betydelse. Begreppet fredsfrämjande operationer (Peace support 

operations) används normalt som ett samlingsbegrepp för att beskriva två typer 

av militära krishanteringsoperationer, dels fredsbevarande operationer (Peace 

Keeping) och dels fredsframtvingande operationer (Peace Enforcement). Den 

största skillnaden mellan fredsbevarande och fredsframtvingande operationer 

är att vid fredsbevarande operationer finns normalt ett samtycke eller 

samförstånd mellan parterna. Vid fredsframtvingande operationer kan detta 

samtycke saknas. Fredsframtvingande operationer skiljer sig också från 

fredsbevarande operationer i den meningen att våld eller hot om våld kan 

användas mot en eller flera av parterna i konflikten. 
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Manöverkrigföring eller manövertänkande mer handlar om ett sätt att tänka och 

inte bara om taktiska metoder. I denna uppsats har jag analyserat två erkända 

militärteoretikers syn på manöverkrigföringens principer, Professor William S 

Lind och Professor Nils Marius Rekkedal.  Manöverkrigföringen är en teori 

som innehåller många delar som står i förhållande till varandra och det är inte 

helt enkelt att se alla dess sammanhang.  

För att bättre få en överblick över de faktorer som ingår manöverkrigföringen 

har jag gjort en översiktlig bild, som inte skall betraktas som ett försök till att 

skapa en modell över manöverkrigföringen, utan endast ses som ett verktyg i 

denna uppsats.  

Bild över faktorer ingående i manöverkrigföringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ett ramverk har jag lagt decentraliserad ledning som är den ”miljö” inom 

vilken manöverkrigföringen skall ledas.   

Bilden visar även begreppet ”Center of gravity” som något övergripande för 

manövertänkandet. Eftersom manöverkrigföringen ytterst syftar till komma åt 

motståndarens vilja är ”Center of gravity” vitalt i den betydelsen att begreppet 

hjälper oss att nå detta mål. Genom att bryta fiendens ”Center of gravity” 

varifrån hans kraft utgår bryts även hans vilja. Beslutscykeln eller OODA 

loopen har en central placering eftersom den är avgörande när det gäller att 

komma innanför motståndarns vilja.  
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Grundläggande i manöverkrigföringen är även de tre ”grundstenarna” 

uppdragstaktik, ”schwerpunkt” och ”surfaces and gaps”. Alla tre har en så 

pass filosofisk innebörd att de nästan kan bilda egna teorier104. Över de tre 

”grundstenarna” har jag ritat ett antal faktorer i ringar som är ihopkopplade. 

Faktorerna och ”grundstenarna” kan ses som de verktyg eller filter som man 

behöver förstå för att kunna tillämpa manöverkrigföringen vid militära 

operationer. De faktorer som bilden visar är dels ledning som syftar till ansvar 

och initiativ på alla nivåer. Techniques eller skicklighet är nödvändigt för att 

chefer och förband skall klara de svåra och självständiga uppgifter som 

manöverkrigföring innebär. ”Combined arms” syftar till att ställa motståndaren 

inför dilemman varvid hans beslutscykel blir långsammare. Eldkraft är viktigt 

för att möjliggöra rörelsen som är en del i att utmanövrera motståndaren. 

Reserver och motanfall skapar den handlingsfrihet som är viktig i 

manöverkrigföringen. Underrättelsetjänsten är det medlet som talar om för mig 

vad och var fiendens svagheter finns vilket leder till beslut angående 

schwerpunkt .  

Den 24 mars 1999 inledde NATO en flygoperation mot Jugoslavien, operation 

”Allied Force”. Operationen hade en fasindelad plan som hade två 

huvudsyften, dels att stoppa våldet i Kosovo och sätt villkor för förhandlingar, 

dels att förhindra eller försvåra Jugoslavisk förmåga att ingripa med mera våld.  

FN:s operation UNOSOM II 1993 hade som sin främsta uppgift att bidra med 

humanitär hjälp och nationell återuppbyggnad till folket i Somlia. De militära 

uppgifterna för UNOSOM II var bland annat att övervaka vapenvila, förhindra 

våld, kontroll över tunga vapen, beslagta illegala vapen och skydda civila 

hjälporganisationer. Operation ”Allied Force” och operation ”UNOSOM II” 

kan tyckas vara olika med hänsyn till förutsättningar, miljö och genomförande. 

Det finns dock en tydlig likhet mellan operationerna, båda var multinationella 

operationer. På operativ nivå kan denna ”multinationella frivillighet” leda till 

allvarliga ledningsproblem. 

                                                 
104 Innebörden av de tre begreppen framgår i den i uppsatsen redovisade delen angående 
William S Lind. 
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 Behovet av en stark enhetlig ledning kan därför bli av större vikt vid 

multinationella operationer. Därmed får vi en konflikt mellan manöverteorins 

krav på decentraliserad ledning och behovet av central ledning vid 

multinationella operationer. Vid Fredsframtvingande operationer kan man inte 

bortse från den politiska påverkan som styr de mål som operationen har. Under 

båda operationerna kan man tydligt se att politiken haft stor betydelse även 

under själva genomförandet av operationen.  De politiska styrningarna gör det 

svårt att fullt tillämpa manöverkrigföringens principer fullt ut eftersom den 

begränsningen inte finns i lika stor utsträckning vid traditionella operationer.  

Behovet av att minska egna och civilbefolkningens förluster till ett minimum 

har präglat båda operationernas genomförande. Inom manövertänkandet finns 

det inget som direkt tar hänsyn till detta önskemål. Det finns dock heller inget 

som direkt motsäger det. Manöverkrigföring innebär bland annat att man skall 

försöka använda indirekta metoder och därmed undvika direkt konfrontation. 

Begreppet ”center of gravity” är centralt inom västligt militärt tänkande. 

Hurvida man använts sig av detta vid planeringen av dessa två operationer kan 

vi nog inte veta helt säkert eftersom vi saknar tillgång sådant material. Däremot 

kan man anta att man använts sig av begreppet vi planeringen. Intressant är 

man vid båda operationerna försökt komma åt den politiska ledningen. Om 

man skall följa de principer som manöverkrigföringen beskriver är de indirekta 

metoderna att föredra genom att slå mot de svagare delar som ”bär upp” 

motståndarens ”center of gravity” därmed undviks en kostsam direkt 

konfrontation.  En av grundstenarna inom manöverkrigföringen är 

uppdragstaktiken. Uppdragstaktik kräver väl utbildade förband och chefer som 

förstår högre chefs avsikter. Både operation UNOSOM II och ”Allied Force” 

visar att detta är svårt att tillämpa på den operativa nivån vid denna typ av 

operationer. Den multinationella miljön med dess kulturkrockar avseende språk 

och olikheter i doktrinärt tänkande innebär att tillämpningen av uppdragstaktik 

blir svår att genomföra på operativ nivå.  
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Underrättelsetjänst har normalt en stor betydelse vid militära operationer. Goda 

kunskaper om sin motståndare är alltid viktigt för en militär chef. 

Fredsframtvingande operationer torde inte utgöra något undantag i det fallet. 

Eldkraft är viktigt även vid fredsframtvingande operationer. Kanske inte i den 

form som den traditionellt används inom manöverkrigföringen dvs. för att 

möjliggöra rörelsen. Överlägsen eldkraft torde utgöra en faktor som är 

nödvändig för att en fredsframtvingande operation skall vara trovärdig. 

Eldkraften måste även vara av ”rätt sort” vid fredsframtvingande operationer. 

De två operationerna visade prov på ett behov av dels precisionsstyrda vapen 

och dels även ett behov av ickedödliga vapen mot civila  

Angående sammansättningen av styrkorna för de två operationerna så finns det 

en stor skillnad mellan ”Allied Force” och UNOSOM II. ”Allied force” var en 

NATO operation under ledning av NATO:s existerande kommandostruktur och 

de förband som deltog kom i huvudsak från USA och Europa.. UNOSOM II 

däremot leddes av FN i en nyorganiserad ledningsstruktur och deltagande 

förband kom från ett stort antal länder över hela världen. Inom 

manöverkrigföringens principer används begreppet ”Techniques” eller 

skicklighet som en förutsättning för att kunna bedriva manöverkrig. Att uppnå 

någon högre grad av ”Techniques” vid tillfälligt sammansatta förband från 

olika delar av världen är inte särskilt realistiskt.  

I studierna av de två operationerna framgår det att under båda operationerna 

uppstod ett behov av reserver. Under operation ”Allied Force” uppstod relativt 

snart efter den inledande fasen ett behov av att öka antalet tillgängliga 

flygstridskrafter. Under operationen i Somalia fanns det visserligen en operativ 

reserv tillgänglig, men den var inte för situationen som uppstod rätt utrustad 

och sammansatt. Skall den operative chefen vid en fredsframtvingande 

operation ha en möjlighet att återta initiativet vid oförutsedda händelser bör 

han ha tillgång till en operativ reserv.   
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”Surfaces and gaps” handlar inte om att hitta en lucka i fiendens ”försvarslinje” 

i syfte att nå ett genombrott. Använder man begreppet på ett mer abstrakt sätt 

blir betydelsen och användbarheten en annan. Vill man under en 

fredsframtvingande operation undvika konfrontation med sin motståndares 

starkaste sidor är en noggrann analys av ”surfaces and gaps” av största vikt. 

Bristen på ”Combined arms” var tydligast under operation ”Allied Force” då 

markkomponent saknades nästan helt förutom i viss mån KLA gerillans 

insatser i slutet av operationen. Under UNOSOM II genomfördes de flesta 

operationerna av markförband med understöd av framförallt helikoptrar. 

”Combined  arms” syftar till att ställa motståndaren inför dilemman. Bristen på 

markkomponent under ”Allied force” kan vara en orsak till att den operationen 

drog ur på tiden. Under fredsframtvingande operationer genomföres sällan 

några traditionella kraftsamlade ”huvudanfall” och begreppet ”Schwerpunkt” 

får därmed en något annan betydelse än under traditionella operationer. Under 

både ”Allied force” och UNOSOM II finns exempel på att man försökte samla 

sina ansträngningar mot det mål och resultat som befälhavaren angett. 

”Schwerpunkt” skall därmed ses som ett konceptuellt fokus som samlar 

resurserna mot ett gemensamt mål. 

Sammanfattningsvis kan man när man jämför de två operationerna se ett antal 

gemensamma faktorer som haft betydelse för operationernas möjligheter till 

framgång. Vissa av faktorerna styrks även av att de kan härledas mot 

manöverkrigföringens principer. Några betydelsefulla faktorer i de två 

operationerna kan inte härledas direkt mot manöverkrigföringen. Operation 

”Allied Force” kan nog betecknas som framgångsrik, den uppnådde de mål 

som var uppsatta för operationen även om det troligen tog betydligt längre tid 

än beräknat. UNOSOM II däremot måste anses som misslyckad. När FN 

lämnade Somalia hade man inte nått de mål man satt upp med operationen.  

Av de faktorer som därmed kan betecknas som avgörande för framgång vid 

fredsframtvingande operationer är: 
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 ”Lämplig sammansättningen av styrkor” är av stor betydelse. Med det avses 

att de förband som ingår i styrkan dels bör komma från samma geografiska 

region i syfte att underlätta språkliga och kulturella hinder. ”Anpassad politisk 

styrning” är en faktor som man inte kan bortse från vid denna typ av 

operationer. Tydlig och kanaliserad politisk styrning i form av för operationen 

väl utarbetade mandat och ROE är en förutsättning för framgång.  

”Förmåga till att minska egna och civilas förluster” är en faktor som har 

betydelse för de deltagande nationernas vilja av att överhuvudtaget delta i 

operationen. Faktorerna ”lämplig sammansättning av styrkor”, ”anpassad 

politisk styrning” och ”förmågan att minska egna och civilas förluster” är 

framgångsfaktorer men de har ingen direkt koppling till manöverkrigföringens 

principer. Är det då möjligt att tillämpa manöverkrigföringens principer vid en 

fredsframtvingande operation?  

I teorin torde det inte finnas några hinder för att tillämpa samtliga principer ur 

manöverkrigföringens principer vid denna typ av operationer. 

Manöverkrigföring handlar ytterst om ett sätt att tänka. I praktiken däremot 

finns det hinder som kan göra det svårt att tillämpa manövertänkandet fullt ut 

vid dessa operationer. Den ”multinationella” faktorn innebär att decentraliserad 

ledning och en snabb beslutscykel blir svår att genomföra på operativ nivå. Ett 

sätt att motverka denna negativa faktor är att vid sammansättningen av styrkan 

försöka använda regionala organisationer exempelvis NATO eller EU.  

Dessa faktorer kan troligen användas vid dessa operationer utan att alla 

manöverkrigföringens principer används fullt ut: ”Center of Gravity” där 

förmågan att komma åt det kraftcentrum som styr viljan till motstånd är lika 

viktigt vid denna typ av operationer som vid andra typer av konflikter. 

Underrättelsetjänst är en viktig framgångsfaktor vid denna typ av operationer 

som dessutom ställer särskilda krav på förmågan att analysera främmande 

kulturer och maktförhållanden. Eldkraft är en viktig faktor vid 

fredsframtvingande operationer som dels måste vara överlägsen relativt 

eventuella motståndaren men som även för uppgiften måste vara av ”rätt sort”.  
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Reserver är en faktor som är av vikt eftersom fredsframtvingande operationer 

till skillnad från fredsbevarande operationer innehåller större osäkerheter som 

måste kunna hanteras. ”Surfaces and gaps” är en faktor som har betydelse 

eftersom den möjliggör förmågan till att komma åt svagheter utan att tvingas 

till kostsamma konfrontationer. ”Schwerpunkt” bör även kunna nyttjas vid 

fredsframtvingande operationer eftersom behovet av att kraftsamla resurser 

mot eventuella svagheter hos motståndaren är lika stort som vid traditionella 

operationer. ”Combined arms” i den meningen att ställa motståndaren inför 

dilemman istället för bara problem är betydelsefullt även vid denna typ av 

operationer. 

Det har även i undersökningen framkommit ett antal andra viktiga faktorer ur 

manöverkrigföringens principer som är svåra att direkt tillämpa vid 

fredsframtvingande operationer. Gemensamt för att dessa faktorer blir svåra att 

tillämpa är den multinationella faktorn. Skulle en fredsframtvingande operation 

genomföras nationellt eller med en väl samövad regional styrka är även dessa 

faktorer tillämpbara vid denna typ av operationer.  

Uppdragstaktik är svårt att tillämpa att hantera när olika militära kulturer och 

språk blandas vid en multinationell operation. Uppdragstaktik kräver en 

decentraliserad ledningsmiljö som bygger på förståelse och förtroende mellan 

chefer. ”Techniques” eller skicklighet är en faktor som varit svår att uppnå på 

den operativa nivån. Förbanden som skall delta i denna typ av operationer 

måste vara samövade och kunna hantera brett skilda taktiska uppgifter. Snabb 

Beslutscykel eller OODA-loop har visat sig svårt att uppnå på grund av att de 

deltagande nationerna vill påverka operationens genomförande vilket bromsar 

tempot. Användandet av central ledning har också sänkt tempot. Ledning i den 

betydelse som avses inom manöverkrigföringen har visat sig svår att tillämpa. 

Förtroende mellan underlydande och chefer samt förståelse av chefens avsikt är 

ett problem i den multinationella ledningsmiljön. 
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8.  AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER. 
Avslutningsvis kan man konstatera att förmågan till väpnad strid är en grund 

som gäller även för fredsframtvingande operationer. Den fundamentala 

skillnaden mellan fredsbevarande och fredsframtvingande operationer är att vid 

fredsframtvingande operationer är våld eller hot om våld ett medel eller 

komponent som skiljer de två typerna åt. Därför kan det vara vilseledande att 

försöka samla båda operationerna under ett gemensamt namn eller gemensam 

doktrin. Jag har i denna uppsats dragit en del slutsatser avseende faktorer för 

framgång vid denna typ av operationer. Faktorerna lämplig sammansättning av 

styrkorna, anpassad politisk styrning och förmåga till att minska egna och 

civilas förluster är faktorer som har betydelse på den operativa nivån. Jag har 

också sett att de faktorer som man kan hämta ur manöverkrigföringen principer 

är betydelsefulla för möjligheterna till framgång. Det som dock hämmar 

möjligheterna att fullt ut använda dessa delar ur manövertänkandet är den 

multinationella faktorn eller brist på interoperabilitet mellan de deltagande 

nationerna. Vilket i sin tur leder till problem att tillämpa faktorerna 

uppdragstaktik, ”techniques”, ledning och snabb beslutscykel. Faktorer ur 

manövertänkande som troligen kan tillämpas är Center of gravity, 

underrättelsetjänst, eldkraft, reserver, surfaces and gaps, schwerpunkt och 

Combined arms.  

Man bör dock ha klart för sig att dessa ”slutsatser” baseras på ett trots allt 

relativt begränsat underlag. Slutsatserna skall nog snarare ses som ett antal 

tendenser till faktorer som har betydelse vid fredsframtvingande operationer. 

Manövertänkande med dess ambition att komma åt motståndarens vilja och 

ambitionen att använda indirekta metoder istället för direkt konfrontation är 

med största sannolikhet den rätta vägen även för fredsframtvingande 

operationer. Men för att kunna tillämpa dess principer vid denna typ av 

operationer krävs troligen en mer utvecklad form. Fortsatta studier vid FHS 

borde därför inriktas mot att ta fram en manöverteori som är tillämpbar på flera 

olika sorters konflikter och där även andra medel än de rent militära kan 

tillämpas. 
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I denna uppsats har jag belyst ett antal faktorer som har betydelse vid 

fredsframtvingande operationer. Vissa av dessa faktorer är mycket lämpliga 

som underlag för fortsatt forskning och studier. Exempel på sådana 

faktorer/ämnen är de politiska styrningarnas påverkan på fredsframtvingande 

operationer och  ledning av multinationella operationer. 

Militära operationer är alltid svåra, de innehåller ett stort antal faktorer eller 

friktioner som inte kan förutses. Fredsframtvingande operationer är inte ett 

undantag, snarare tvärtom. Fredsframtvingande operationer befinner sig på en 

konfliktskala som kan röra sig mycket snabbt. Den multinationella miljön 

ställer stora krav på förband och officerare. Vid utbildning av officerare och 

förband måste därför hänsyn tas till detta. Det räcker inte att ”bara” öva väpnad 

strid enligt traditionellt koncept och ibland krydda det med lite övningar 

avseende åtgärder vid ”Checkpoint” . Vi måste framförallt utbilda våra 

officerare så att de har förståelse för de skiftande karaktärer dessa operationer 

kan innebära. Vi måste även säkerställa att vi har officerare med tillräcklig 

kompetens så att de kan tjänstgöra i de högre internationella staber som 

kommer att leda dessa operationer i även framtiden.  

Slutligen vill jag avsluta med några citat som kan vara värda att reflektera över 

i samband med fredsframtvingande operationer. 

“A single unwise tactical move by a soldier on patrol can instantly change the 
character of an operation and when broadcast by the ever present media pool, can 
also affect strategic considerations.”  
Kenneth Allard 
 “Nothing is more important than unity of command.” 
Napoleon 

“Battles are won by slaughter and maneuver. The greater the general, the more he 
contributes in maneuver, the less he demands in slaughter.” 
Winston Churchill 
“Peacekeeping is not a soldier’s job, but only a soldier can do it.” 
Dag Hammarskjöld 
 
“In wars of this character the essentials are to secure a general who is both a 
statesman and a soldier; to have clear stipulations with the allies as to the part to be 
taken by each in the principal operations; finally, to agree upon an objective point 
which shall be in harmony with the common interests.” 
Lieutenant General Antoine-Henri, Baron de Jomini 
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Bilaga 2: Definitioner av begrepp. 
Begrepp Sveriges definition105 USA:s  definition106 FN:s definition107 NATO:s  definition108 
Fredsbevarande 
( Peace keeping) 

”Operations carried out with the 
general consent of the disputing 
parties, as part of a peace 
process agreed by these parties, 
and in support of efforts to 
promote security and confidence, 
in order to achive a long-term 
peace settlement.” 

”Military operations undertaken 
with the consent of all major 
parties to a dispute, designed to 
monitor and facilitate 
implementation of an agreement 
(ceasefire, truce, or other such 
agreement) and support 
diplomatic efforts to reach a 
long-term political settlement. 
Also called PK.” 

”Is a United Nations presence 
in the field (normally involving military 
and civilian personnel), with the consent 
of the conflicting parties, to implement or 
monitor the implementation of 
arrangements relating to the control of 
conflicts (cease-fires, separation of forces, 
etc.) and their resolution (partial or 
comprehensive settlements) or to ensure 
the safe delivery of humanitarian relief.” 

”PK operations are generally 
undertaken under Chapter VI of 
the UN Charter and are conducted 
with the consent of all Parties to a 
conflict to monitor and facilitate 
implementation of a peace 
agreement”. 
 

Fredsframtvingande 
(Peace Enforcement) 

”Coercive operations carried out 
to restore or maintain peace in 
situations of caos, or between 
parties who may not all consent 
to intervention and who  may be 
engaged in combat activities, in 
order to help create the 
conditions for diplomatic and 
humanitarian activites to support 
political goals.” 

”Application of military force, or 
the threat of its use, normally 
pursuant to international 
authorization, to compel 
compliance with resolutions or 
sanctions designed to maintain or 
restore peace and order. Also 
called PE.” 

”May be needed when all other efforts 
fail. The authority for enforcement is 
provided by Chapter VII of the Charter, 
and includes the use of armed force to 
maintain or restore international peace 
and security in situations in which the 
Security Council has determined the 
existence of a threat to the peace, breach 
of the peace or act of aggression.” 

”PE operations are undertaken 
under Chapter VII of the UN 
Charter. They are coercive in 
nature and are conducted when the 
consent of all Parties to a conflict 
has not been achieved or might be 
uncertain. They are designed to 
maintain or re-establish peace or 
enforce the terms specified in the 
mandate”. 

 

                                                 
105 Joint Military Doctrine, Peace Support Operations ( Sveriges doktrin för fredsfrämjande operationer.) 
106 Joint Pub 3-07.3 ( USA:s doktrin för fredsfrämjande operationer.) 
107 General Guidelines for Peace-keeping Operations, Department of Peace-keeping 
Operations, (N.Y.: The United Nations, October 1995).  
108 Bi-MNC Directive for NATO Doctrine for Peace Support Operations, 11 December 1995. (PfP Unclassified). 


