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Sammanfattning 
Mellan 2004 och 2006 deltog ett svenskt mekaniserat kompani som en del i FN-insatsen i Liberia, 
UNMIL.  Uppsatsen syftar till att utreda hur det svenska kompaniet bidrog till uppfyllandet av den 
strategiska målbilden inom UNMIL 2004-2006 med hänsyn tagen till svenska direktiv, ordrar och 
incitament att bidra till insatsen, samt att dra lärdomar utifrån detta. En fallstudie har använts för att 
studera verksamhet och erfarenheter från insatsen som sedan analyseras utifrån de olika mål och 
framgångsfaktorer som låg till grund för insatsen. Fallstudien baseras i huvudsak på slutrapporter 
från de svenska kontingenterna som verkade i UNMIL. Resultatet visar att det svenska kompaniet 
bidrog positivt till uppfyllnaden av UNMIL:s strategiska målbild och regeringens incitament för 
deltagande men att brister fanns inom Försvarsmaktens direktiv, främst avseende interoperabilitet. 
Författaren drar utifrån detta slutsatser att Mekskytte hade en viktig roll att spela inom UNMIL och 
att svenska officerare bör utbildas inom FN-doktrin och FN som system. Slutligen kommer författaren 
fram till att framgång är svårt att mäta på taktisk nivå i fredsfrämjande operationer och att vidare 
forskning bör bedrivas på området.    

Nyckelord: UNMIL, mekskytte, multidimensionell, fredsbevarande 

Abstract                                                 
Between 2004 and 2006, a Swedish mechanized infantry company took part in the UN operation in 
Liberia, UNMIL. The purpose of this essay is to investigate how the Swedish company contributed to 
the strategic goals within UNMIL 2004-2006, with consideration to Swedish directives, orders and 
incentives for partaking in the operation, and to draw experiences from the results. A case study has 
been used to study activities and experiences drawn from the operation which are then analyzed 
from the various goals and success factors which were the basics of the operation. The case study is 
primarily based on Final Reports from the Swedish contingents partaking in UNMIL. The results show 
that the Swedish company contributed in a positive way to the strategic goals of UNMIL as well as 
the incentives for partaking from  the Swedish government, but that flaws existed with the  
fulfillment of the directives from Försvarsmakten, primarily concerning interoperability. The writer 
draws several conclusions from this; that mechanized infantry had an important role to play within  
UNMIL and that Swedish officers should be trained in the UN Doctrine and the UN as a system. The 
writer finaly draws the conlusion that success is hard to measure in peace support operations, and 
that further research regarding this should be conducted. 

Keywords: UNMIL, mechanized infantry, multidimensional, peacekeeping 

Omslagsbild: Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-
insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/UNMIL--Liberia/  
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Inledning 

Bakgrund 
FN operationer är ofta multinationella och på senare tid även  multifunktionella åtaganden inom 
vilka flera olika nationer, instanser och myndigheter måste samverka för att kunna nå verkan. FN har 
under 2000-talet analyserat och bearbetat sina erfarenheter från tidigare insatser vilket resulterade i 
den så kallade Brahimirapporten, som angav generella framgångsfaktorer för en FN- instats. Det som 
dock är talande är att rapporten i första hand reglerar agerande på strategisk nivå, dvs. hur FN-
tjänstemän skall agera innan själva insatsen tar vid, i syfte att skapa så gynnsamma förutsättningar 
som möjligt. Dock är den taktiska nivån där alla dessa faktorer skall bindas samman i praktiken inte 
berörd i rapporten1. Det närmsta FN har kommit den taktiska nivån är deras nya doktrin för 
multidimensionella fredsbevarande operationer, publicerad 2008. 

Den senaste trenden är dessutom att mindre västländer, såsom Sverige, tenderar att skicka mindre 
truppbidrag och numer använder bataljoner för att lösa uppgifter där större länder såsom 
Storbritannien och Tyskland inte använder mindre än brigadenheter2. Vidare är de bataljoner som 
skickas i internationell tjänst ofta av multinationell karaktär. Ett mindre västland sätter alltså inte 
gärna upp en bataljon själv längre3. Samtidigt som detta sker har tendensen till mindre truppbidrag 
fört med sig ett behov av att lösa strategiska uppgifter som kanske inte en bataljon eller delar av 
denna hade fått direkt delegerade till sig i en brigadformation. 

Samtidigt har FN:s reformarbete lett fram till en helt ny, och mer komplex typ av fredsbevarande 
operation. En brist  på taktiska ”reglementen” och det faktum att FN-insatser präglas av många 
nationaliteter med tillfälligt uppsatta förband, skulle kunna innebära att taktiska chefer famlar i 
mörkret och har svårt att verka med sitt förband för att det skall bidra till den strategiska målbilden. 
Dessutom kan de bidragande förbanden vara starkt präglade av den nation de kommer från, både 
vad gäller utrustning och praxis, något som också kan bidra till en operations komplexitet.  

Sverige tenderar att skicka mekaniserade förband till de internationella insatser som vi bidrar till. Då 
insatserna i högre grad präglas av multinationalitet och multifunktinalitet torde de  
förbandsförknippade möjligheterna och begränsningarna i samband med den taktiska frikoppling 
som kan ske i fredsbevarande operationer, vara högst aktuella i och med försvarsmaktens 
insatsfokusering. 

Sverige har ett historiskt starkt engagemang inom fredsfrämjande operationer. Om svenska förband 
även fortsättningsvis skall bidra till fred och säkerhet under FN:s regi är det viktigt att synen och 
erfarenheterna från tidigare operationer, samt de doktriner som ligger till grund för operativt och 
taktiskt agerande, behandlas och att lärdomar kan dras av detta. När FN reformerar sina operationer 
måste svenskt agerande i dessa också reformeras. 

                                                             
1 (Ekengard, 2010, p. 29) 
2 (Honig & Käihkö, 2012, p. 13) 
3 (Ekengard, 2010, p. 25) 
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Problemformulering 
Det vetenskapliga problem som detta arbete berör är hur det svenska kompaniet bidrog till att lösa 
den strategiska målbilden inom UNMIL, men också hur den lyckades uppfylla den svenska statens 
incitament till att bidra till UNMIL och Försvarsmaktens definierade framgångsfaktorer och direktiv. 
Detta är ett intressant problem att analysera eftersom det historiska svenska engagemanget till FN 
och fredsbevarande operationer, och den karaktär truppbidrag från väst nuförtiden har, gör studier 
av det svenska kompaniet inom UNMIL aktuellt. Vidare har FN reformerat sina fredsbevarande 
insatser, där UNMIL utgör ett exempel på en modern fredsbevarande insats. Detta medför att även 
kontexten inom vilket det svenska kompaniet studeras är aktuell. Slutligen är den strategiska 
målbilden intressant att analysera utifrån ett kompaniperspektiv då tendenser till en viss uppluckring 
har skett inom krigföringsnivåerna på senare tid, med hänsyn till hur moderna västerländska 
truppbidrag ser ut. Detta sammantaget gör det intressant och vetenskapligt relevant att analysera 
hur ett svenskt mekskyttekompani genom sin verksamhet bidrar till att uppfylla en strategisk målbild 
inom ramen för en multifunktiontionell och multinationell fredsbevarande operation, samt att dra 
lärdomar utifrån detta. 

Syfte 
Uppsatsen syftar till att utreda hur det svenska mekskyttekompaniet bidrog till uppfyllandet av den 
strategiska målbilden inom UNMIL 2004-2006 med hänsyn tagen till svenska direktiv, ordrar och 
incitament att bidra till insatsen, samt att dra lärdomar utifrån detta. Det är viktigt att vara tydlig 
med att syftet i huvudsak handlar om att extrahera värdefulla erfarenheter utifrån hur den 
verksamhet man gjorde på taktisk nivå inom det svenska kompaniet påverkade den strategiska 
målbilden. Således handlar inte uppsatsen om att bedöma huruvida insatsen var framgångsrik eller 
ej, utan snarare att belysa ett exempel på hur en modern insats inom en kontemporär konflikt och 
insats faktiskt påverkar situationen på marken, samt hur väl och på vilket sätt man på taktisk nivå kan 
möta en målbild på en annan nivå. 

Frågeställningar 

Huvudfrågeställning  
Vilka slutsatser kan dras från hur det svenska mekskyttekompaniet bidrog till att lösa den 
strategiska målbilden inom UNMIL? 

Delfrågeställningar 
Vilken var den strategiska målbilden för UNMIL? 

Hur såg det svenska beslutsunderlaget ut inför UNMIL? 

Vilka faktorer såg Försvarsmakten som avgörande för ett framgångsrikt deltagande i UNMIL? 

Vilka uppgifter löste det svenska mekskyttekompaniet i Liberia 2004-2006 och hur såg verksamheten 
ut? 
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Hur bidrog verksamheten till att uppfylla den strategiska målbilden, det svenska beslutsunderlaget 
och faktorerna för ett framgångsrikt deltagande? 

Disposition 
Arbetet är upplagt på traditionellt sätt med ett inledande kapitel där problemformulering, syfte och 
frågeställningar presenteras. Detta kapitel ska visa varför och hur problemet är intressant för en 
läsare. I detta kapitel presenteras också de centrala begrepp som föreligger för arbetet samt tidigare 
forskning inom detta och närbesläktade områden. Den tidigare forskningen består i huvudsak av 
rapporter och tidigare arbeten. Målet med den tidigare forskningen är att försöka belysa kontexten 
detta arbete faller inom ramen för. I arbetets diskussionsdel kommer en återknytning till den tidigare 
forskningen ske. 

Därefter kommer metodkapitlet som delas in i metodbeskrivning, material och källkritik. 
Metodbeskrivningen åskådliggör hur arbetet som lett till detta arbete har skett samt förklarar vilka 
vetenskapliga metoder som använts. I avsnittet för material och källkritik redovisas varifrån 
materialet kommer samt hur det förhåller sig ur ett källkritiskt perspektiv. 

Nästa kapitel heter fallstudie och är det kapitel där den huvudsakliga empirin presenteras. Här 
redogörs kort för FN:s reformarbete och bakgrunden till UNMIL, insatsen i Liberia. Därefter 
presenteras de olika målbilder, visioner och framgångsfaktorer som olika instanser och 
organisationer identifierade för insatsen i Liberia. Dessa låg således till grund för det svenska 
kompaniets verksamhet under insatsen. Efter detta redovisas den verksamhet som LA genomförde 
samt en del lärdomar och kommentarer som gjordes på densamma. Slutrapporter för insatserna 
ligger till grund för avsnittet. Detta kapitel svarar alltså mot de fyra första delfrågorna i arbetet. 

Efter detta kommer analysen där det klargörs hur verksamheten svarade mot de olika målbilderna, 
visionerna och framgångsfaktorerna. Analysen genomförs med målbildernas underrubriker som 
disposition, och är anpassade för att analysera verksamhet som har spårbarhet till målbilder. 
Målbilder som ej har direkt spårbar verksamhet kopplat till sig har därför sållats bort i analysen. Sist i 
analysdelen kommer en sammanfattning av densamma. Analysen svarar således på hur 
verksamheten bidrog till målbilder och framgångsfaktorer i praktiken. 

Slutligen sker en diskussion kopplad till analysen där återkoppling sker till den tidigare forskningen 
för att försöka ge en sådan bred bild som möjligt av analysen. Diskussionen mynnar ut i ett antal 
slutsatser presenterade i punktform. Sist kommer förslag till fortsatt forskning. 

Avgränsningar 
Studien avgränsas till det svenska mekskyttekompaniet i Liberia 2003-2006. Valet av skyttekompaniet 
grundar sig först och främst i att det är det mest moderna exemplet på svensk trupp som agerar 
inom ramen för en FN- ledd fredsfrämjande operation. Då operationen är en så kallad 
multidimensionell operation utgör den ett exempel på en modern fredsfrämjande operation, och då 
det svenska mekskyttekompaniet följer trenden med hur mindre västländer numer bidrar till denna 
typ av operationer, samt att det är ett modernt förband med samtida utrustning och utbildning, 
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torde detta medföra att fallstudien blir aktuell, samtida och tillförlitlig. Detta med hänsyn till de 
lärdomar som kan dras, såväl som kontexten i vilka de dras. 

Centrala begrepp 
Mekskytte:  Mekaniserad skyttetrupp. Skytteförband som är utbildat, organiserat och utrustat för att 
kunna strida i samverkan med stridsfordon. Kallas även pansarskytte4. 

Fredsbevarande: En metod designad att skapa hållbar fred där stridigheter har slutat, och att 
assistera implementeringen av överenskommelser skapade av fredsbyggarna. Genom åren har 
fredsbevarande utvecklats från en i huvudsak militär modell av att observera vapenstillestånd och 
separeringen av styrkor efter mellanstatliga konflikter till en komplex modell med många 
komponenter, militära, polisiära och civila som samarbetar för att skapa förutsättningar för hållbar 
fred5. 

Fredsframtvingande: Med godkännande från Säkerhetsrådet kan ett antal medel, inclusive militärt 
våld, användas för att skapa internationell fred och säkerhet I situationer Säkerhetsrådet har bedömt 
att ett hot mot freden, ett brott mot freden eller en aggressiv handling föreligger. Säkerhetsrådet får 
använda sig av regionala organisationer och aktörer för att uppnå handling där det är lämpligt6.  

Multifunktionella/dimensionella operationer: Operationer med flera olika komponenter, de syftar 
inte enbart till att etablera fred och säkerhet utan också att framhäva en politisk process, skydda 
civila, demobilisera och återintegrera kombattanter, stödja valorganisationer, skydda och framhäva 
mänskiga rättigheter och återskapa det civilrättsliga samhället 7. 

Multinationella operationer: Operationer i vilka flera nationer deltar8 

UNMIL: United Nations Mission In Liberia9 

LA: Förkortning som anger svenska förband inom UNMIL, ex. LA01 är den första rotationen i insatsen, 
LA05 den femte osv. Anges endast LA menas förbandet som helhet10. 

QRF: Quick Reaction Force [ung. Snabbinsatsstyrka] 

Krigföringens nivåer 
Krigföringens nivåer innefattar militär verksamhet från personal inom den politiska ledningen till 
soldaterna i främsta linjen. Gränserna nivåerna emellan är inte klart definierade och går ofta in i 
varandra. Nivåerna utgör snarare en hierarki där mål, medel och metoder samordnas11. 

                                                             
4 (Försvarsmakten, 2011, p. 19) 
5 (Förenta Nationerna; Department of Peacekeeping Operations och Department of Field Support, 2008, p. 18) 
6 (Ibid) 
7 (Förenta Nationerna, http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml.) 
8 (Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok/?l=M) 
9 (Försvarsmakten, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationellainsatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/UNMIL--Liberia/.) 
10 (Ibid) 
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Politisk-strategisk nivå omfattar samordningen av samtliga säkerhetspolitiska medel en stat eller 
allians har tillgång till. Här definieras de strategiska mål som skall uppnås och det fastställs utan 
detaljreglering vilka medel och metoder som skall användas12. 

Militärstrategisk nivå omfattar samordningen av militära maktmedel för att nå strategiska mål. Här 
klarlägger man målen utifrån de politiska syften och de militära resurser och metoder som skall 
användas13. 

Operativ nivå omfattar samordningen av taktisk verksamhet i större operationer eller inom ett 
operationsområde. Här klarläggs målen utifrån militärstrategiska mål samt tilldelade medel. Den 
operativa nivån utgör därmed länken mellan militärstrategiska mål och taktiska förband14. 

Taktisk nivå omfattar samordning av taktisk verksamhet inom mindre operationer. Här klarläggs 
målen utifrån operativa mål och hur taktiska förband skall utnyttjas15. 

 

Figur 1: Krigföringens nivåer16 

                                                                                                                                                                                              
11 (Försvarsmakten, 2002, p. 69) 
12 (Försvarsmakten, 2002, s. 69) 
13 (Ibid s. 70) 
14 (Ibid) 
15 (Ibid) 
16 Författarens egen bild 
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Tidigare forskning 

FOI rapport om svensk ledningsfilosofi i fredsbevarande operationer, 
I en rapport från FOI redogör Ekengard för hur svensk ledningsfilosofi i fredsfrämjande operationer 
kan vara förlegad eller icke anpassad till den rådande verksamheten. I rapporten genomförs 
fallstudier bland annat på Liberia och man kommer fram till att fredsfrämjande operationer skiljer sig 
på ett antal punkter från det scenario man från början utvecklade svensk ledningsfilosofi till.  

Huvudpunkterna är;  

 konflikternas karaktär som nästan uteslutande utgörs av inomstatliga konflikter där 
tyngdpunkten kan vara svårpreciserad17  

 multinationellt präglade förband vilket kan ge upphov till kulturella skillnader men samtidigt 
kan erbjuda mindre länder sammarbetsmöjligheter för att kunna bidra med större enheter18  

 den organisatoriska tillhörigheten skiljer sig mellan insatser och är i FN:s fall mycket 
byråkratisk och kontrollerande19 

 icke-militärt deltagande och statsbyggande i insatser som präglas av mycket ambitiösa 
politiska målsättningar och civil-militär samverkan20  

 tilltagande våldsanvändning med juridiska restriktioner där insatser präglas av ett ökat 
mandat för våldsanvändning men med ökat juridiskt ansvar på den som utövar våldet21.   

The strategic colonel 
I en rapport har Honig och Kaikhö22 skrivit om glappet som på senare tid har uppstått mellan den 
strategiska och den taktiska nivån, och hur officerare i överstebefattningar tvingas ta mer och mer 
ansvar i insatser. Detta är viktigt att hålla i bakhuvudet när man betraktar moderna västerländska 
truppbidrag då deras traditionella roll kan ha förändrats mycket med bakgrund i de uppdrag som ges. 

I rapporten kommer man fram till att förbanden som används i nutida operationer är konstruerade 
för ett specifikt uppdrag samt ofta innehåller komponenter från flera olika länder. Vidare har 
bataljoner ersatt brigader som minsta operativa enhet för mindre länder23. Detta har medfört att ett 
glapp har uppstått mellan beslutsfattningen på strategisk nivå och den taktiska nivån där 
verksamheten sker24. Detta skapar problem då strategiska uppgifter ofta är vaga i sina formuleringar 
och dessutom kan gå direkt ner till den taktiske chefen varvid denne måste förhålla sig till dessa 
uppgifter med sitt förband på taktisk nivå25. 

                                                             
17 (Ekengard, 2010, pp. 24-25) 
18 (Ibid, pp. 25-27) 
19 (Ibid, pp. 28-30) 
20 (Ibid, pp. 33-38) 
21 (Ibid, pp. 39-40) 
22 (Honig & Käihkö, 2012) 
23 (Ibid, 2012, p. 13) 
24 (Ibid s. 18) 
25 (Honig & Käihkö, 2012, p. 16) 
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Har FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer i Afrika? 
Det går givetvis inte att genomföra en fallstudie på taktisk nivå om inte den övergripande strategiska 
bilden kan klarläggas som grund för studien. I en uppsats från 2006 har Bodén förtjänstefullt 
analyserat hela UNMIL-insatsen utifrån Brahimi-rapporten, som låg till grund för FN:s reformarbete 
och därmed också insatsen i Liberia. Bodén tar avsteg i de huvudmål som satts upp av Brahimi-
rapporten, och analyserar hur de implementerades inom UNMIL. 

Bodén kommer fram till att man inte lyckades efterleva alla de rekommendationer som står angivna i 
Brahimi-rapporten. Det man främst lyckades med var beslutsfattning och mandat samt logistik, men 
brister fanns inom reaktionstid, styrkegenerering, ledning av operationen samt underrättelser. Dock 
definierar Bodén UNMIL som en framgångsrik operation, även om den inte kan sägas utgöra en 
idealtyp enligt Brahimi-rapporten26  

Lessons learned from peace operations in Africa 
Williams27 sammanfattar I en webpublikation från 2010 för The Africa Center of Strategic Studies en 
rad erfarenheter och lärdomar från fredsfrämjande operationer i Afrika. Lärdomarna är många varför 
en sammanfattning av de som är relevanta för detta arbete kommer genomföras.  

Det är viktigt att fokusera på effekt såväl som numerär i fredsfrämjande operationer. Kvalitet går 
alltså i paritet med kvantitet. I moderna operationer som har visat sig ha politiska målsättningar 
måste således de som fattar besluten utvärdera vilka typer av förmågor detta kräver, och vilka 
uppgifter en viss förmåga bör ges. Enheter som deltar i fredsfrämjande operationer kan alltså behöva 
vara nischade i högre grad än tidigare28. Som en funktion av detta behöver även instruktionerna till 
enheter som deltar i insatsen vara mycket tydliga och bygga på doktriner, mandat och insatsregler29. 
Slutligen behöver fredsfrämjande operationer rätt resurser för att kunna överbygga problem med 
överansträngningar inom olika områden. Tillkortakommanden inom detta område skulle kunna 
överbyggas om avancerade militärmakter tillhandahöll robusta bidrag30. 

Metod 

Metodbeskrivning 
Metoden som ligger till grund för detta arbete är en fallstudie av FN:s operation i Liberia i allmänhet 
och det svenska bidraget till detta i synnerhet. Det svenska bidrag, dvs. den taktiska enhet, som 
studeras är det svenska mekskyttekompaniet i Liberia. Kompaniet utgjorde en snabbinsatsstyrka som 
låg direkt under C UNMIL, varför den strategiska kopplingen torde vara lättare att analysera. 
Kompaniets uppgifter torde också bli mer riktade till en svensk läsare, då ett mekskytteförband med 
de uppgifter det kan få torde utgöra mer av ett typfall i en svensk kontext. 

                                                             
26 (Bodén, 2006, p. 45) 
27 (Williams, 2010) 
28 (Ibid, p. 5) 
29 (Ibid, p. 6) 
30 (Ibid, p. 7) 
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Fallstudien är i detta fall en lämplig metod att använda sig av då den syftar till att belysa generella 
fenomen genom att undersöka ett enskilt fall31. Detta rimmar väl med hur verkligheten för svensk del 
ser ut inom ramen för bidrag inom multidimensionella fredsbevarande operationer, UNMIL utgör 
nämligen det senaste moderna exemplet på svenskt truppbidrag inom en FN-ledd operation. Detta 
medförde att valet av fallstudie blev tämligen enkelt, då några alternativ för svensk del inte fanns att 
tillgå. Fallstudien har som styrka att den medger användandet av flera olika källor32. Det är även en 
bra metod att använda när man vill undersöka en fråga på djupet som präglas av en viss kontext33, 
någonting som är synnerligen påtagligt för frågeställningen inom detta arbete. Detta påverkar även 
relevansen i denna fallstudie på ett bra sätt, då denna bygger på att valet av fall inte sker 
slumpmässigt, och att fallets huvudsakliga kännetecken är signifikanta för det problem man försöker 
lösa34. 

Generaliseringen utifrån en fallstudie kan, och bör, ifrågasättas. De frågor som hela tiden är viktiga 
att hålla i bakhuvudet vid en generalisering är hur representativt fallet är, om inte resultaten i själva 
verket är unika för just det fall som studeras samt om man överhuvudtaget kan generalisera utifrån 
en enda studie35. Detta arbete försöker således inte ta fram någon form av optimal bild för hur ett 
svenskt förband bör användas i en fredsfrämjande operation, utan vill visa på de uppgifter och 
förmågor som leder till framgång för en enskild svensk taktisk enhet som verkar inom ramen för en 
multidimensionell FN-ledd fredsfrämjande operation inom den kontext som präglar moderna 
svenska och västerländska bidrag till dessa. 

Analysen bygger enbart på skriftliga källor och tar inte med faktorer som inte uppfyllts eller inte kan 
beläggas. Genomförandet av fallstudien bygger på en kvalitativ textanalys av officiella rapporter från 
i huvudsak Försvarsmakten och FN. Tidigare forskning inom samma eller närbesläktade områden 
samt till viss del andra styrdokument används också. Den kvalitativa textanalysen bygger på att de 
slutsatser som dras är befästa i data, men att meningen i denna data tolkas enligt författaren 
samtidigt som denne inte skall föra in personliga fördomar eller liknande i tolkningen. Analysen skall 
också ske på ett repetitivt sätt, där analysprocessen ständigt sker med jämförselser till den empiri 
som används36.  

Material och källkritik 
Officiella rapporter som huvudmaterialet bygger på kan normalt sägas vara trovärdiga, opartiska och 
faktabaserade37. Dock måste man ha i åtanke att de slutrapporter som använts skrivits av samma 
personal som genomfört insatsen, de bygger alltså inte på en utomstående och opartisk granskning. 
Därmed kan rapporterna ha en viss tendens till att försköna eller åtminstone försöka framhålla 
positiva aspekter samtidigt som negativa kan förringas. För att skapa så mycket ljus som möjligt över 

                                                             
31 (Denscombe, 2009, p. 60) 
32 (Ibid, p. 61) 
33 (Ibid, s. 62) 
34 (Ibid, s. 63-64) 
35 (Ibid, s.68) 
36 (Ibid, p. 367-369) 
37 (Ibid, p. 295) 
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situationen har andra källor använts där de har funnits. Dessa källor kan dock också vara drabbade av 
samma tendens, då de officiella rapporter som ligger till grund för arbetet uteslutande kommer ”från 
samma sida”. Det är ont om återgivningar på taktisk nivå som ger en kontrasterande bild av 
verksamheten inom LA, varför rapporterna ändå har ett stort värde för att kunna genomföra detta 
arbete. Rapporterna har samtidigt använts i officiella syften varför de åtminstone torde vara 
faktabaserade, även om opartiskheten kan ifrågasättas. Man måste således ha detta i åtanke när 
man läser det empiriska materialet. 

Åtkomsten av dokument från FN har varit mycket god och dokumenten har hämtats från deras 
internet-baserade arkiv, då dessa dokument är öppna och finns tillgängliga för allmänheten har ingen 
information behövt utelämnas. De dokument som kommer från Försvarsmakten har begärts ut i 
pappersformat och tillgången på dessa har således inte varit lika god då sökningen och möjligheten 
att själv sålla till viss del har varit begränsad. Dock är de dokument som används i detta arbete 
uteslutande öppna dokument, men hänsyn har tagits för att följa den praxis som används officiellt 
vid hantering av dessa källor. Detta betyder att namn eller befattningar som gör att enskilda individer 
kan pekas ut utelämnas, likaså information om förekomsten av en annan stat eller deras militära 
styrkor samt detaljinformation om vapen- och andra system som används av Försvarsmakten idag.  

En begränsning som har förelegat inom detta arbete är bristen på rapporter från den tidigare delen 
av insatsen. Genomarbetade slutrapporter kunde bara hittas vad avser LA04 och LA05, alltså de två 
sista rotationerna i insatsen. LA03:s slutrapport fanns visserligen, men är ganska begränsad vad avser 
beskrivningar och redovisningar av genomförd verksamhet. Fokus i den ligger mer på generella 
slutsatser avseende insatsen som helhet, dock har dessa varit synnerligen relevanta och har spridit 
ljus över många punkter. Den sammanfattande slutrapporten för hela insatsen täcker dock in 
samtliga rotationer, varför ett underlag finns för hela insatsen. Den största bristen vad avser fakta 
handlar i första hand om exakt vilka operationer som genomfördes innan LA04. Detta kan i viss mån 
prägla analysen, men torde inte utgöra en så pass begränsande faktor att arbetet helt måste 
avgränsas från de tidigare missionerna. 

Den tidigare forskningen och andra uppgifter av mer orienterande karaktär bygger i huvudsak på 
rapporter från Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan, tidigare uppsatsarbeten, 
litteratur och i viss mån källor från internet. Rapporter från Totalförsvarets forskningsinstitut och 
Försvarshögskolan har erhållits genom sökningar på internetbaserade arkiv samt tillhandahållande 
från handledare. Litteraturen har delvis ingått som kurslitteratur, samt till del funnits genom 
sökningar på Annalindhbiblioteket.  

Material som i grunden har varit på engelska har översatts fritt av författaren i syfte att förenkla 
läsningen och förståelsen av arbetet. Översatt material är i huvudsak från FN. 
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Fallstudie 

Bakgrund 

FN:s reformarbete 
FN har sedan Brahimi-rapporten publicerades i september 2000 genomgått en omfattande 
reformprocess. Grunden för Brahimi-rapporten och reformprocessen var de tidigare misslyckanden 
som skett i FN-operationer, där folkmorden i Rwanda och Bosnien är tydliga exempel. När insatserna 
i  Sierra Leone och Kongo åskådliggjorde att de baserades på ett felaktigt antagande om att alla 
parter i konflikten önskade sig fred, samt att de medel man hade till förfogande inte svarade mot 
uppgiftens krav, blev reformtrycket så pass stort att FN:s generalsekreterare blev ombedd att utföra 
en noggrann analys av organisationens förmåga att hantera fredsfrämjande operationer38.  

Resultatet av analysen blev Brahimi-rapporten som publicerades i september 2000 och kom fram till 
ett dussintalet rekommendationer, som Bellamy och Williams sammanfattar i fyra kategorier39:  

 Beslutsfattningen vid FN- högkvarteret behövde förbättras 
 Mandat och resurser behövde vara i paritet med uppdraget 
 Man måste uppnå snabb och effektiv gruppering i insatser 
 Effektiviteten på FN-styrkorna behövde öka.  

Efter det att Brahimi-rapporten publicerats genomgick FN en omfattande reform. Ett problem som 
dock kvarstod var att FN saknade en doktrin för hur fredsbevarande operationer skulle genomföras 
på fältet. Detta berodde till stor del på att det var politiskt känsligt för FN att diktera hur självständiga 
staters styrkor skulle användas40. Efter ett utdraget arbete kunde man 2008 publicera den nya FN-
doktrinen ”Capstone Doctrine”. Doktrinen definierar i första hand olika begrepp och faktorer som 
ligger till grund för fredsfrämjande operationer. Doktrinens kärna är41:  

 Fredsfrämjande operationer bör baseras på medhåll från alla parter i konflikten,  
 Ett neutralt förhållningssätt  
 Våld får endast användas i självförsvar eller försvar av mandatet.  

Doktrinen definierar också ett antal framgångsfaktorer för en insats42: 

 Legitimitet för insatsen 
 Att insatsen är trovärdig  
 Framhävning av lokalt och nationellt ägande vilket handlar om att man ska sträva efter att 

nationen själv ska skapa förmåga att själv bibehålla fred och säkerhet. 

                                                             
38 (Bellamy & Williams, 2010, pp. 126-129) 
39 (Ibid, pp. 129-133) 
40 (Ibid, 2010, pp. 139-141) 
41 (Förenta Nationerna; Department of Peacekeeping Operations och Department of Field Support, 2008, p. 21) 
42 (Förenta Nationerna; Department of Peacekeeping Operations och Department of Field Support, 2008, pp. 
27-29) 
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Insatsens karaktär 
På våren och sommaren 2003 trappades striderna upp mellan de olika parterna I Liberia, och en 
humanitär katastrof hotade. Generalsekreteraren beslutade att tillsätta en specialrepresentant i 
Liberia för att koordinera FN:s verksamhet i landet, och den 29 juli lade han fram planer för en 
multidimensionell fredsbevarande operation. Den 1 augusti 2003 antog säkerhetsrådet resolution 
1497, i vilken man godkände etableringen av en multinationell fredsbevarande styrka i Liberia43. 

Den 18 augusti undertecknades ett fredsfördrag mellan de stridande parterna i Accra, i vilket 
parterna också bad FN att etablera en fredsbevarande styrka i Liberia. Den 19 september antog 
säkerhetsrådet resolution 1509 i vilken det beslutades att UNMIL skulle bestå av upp till 15000 
soldater inklusive 250 militärobservatörer och 160 stabsofficerare44. UNMIL skulle bli en 
multidimensionell operation med såväl militära som civila delar och med hänsyn till konfliktens 
regionala anknytning skulle verksamheten samordnas med FN organ i grannländer och AU 
(Afrikanska Unionen) och ECOWAS (Economic Cooperation Of West African States)45. 

Den militära delens huvuduppdrag skulle bli att skapa en säker och stabil miljö i Liberia i syfte att 
möjliggöra de övriga komponenternas framgång. Den skulle också få mer specifika uppdrag såsom att 
understödja avväpnings-, demobiliserings- och återintegreringsprocessen, övervaka 
vapenstilleståndet, skapa förutsättningar för humanitär hjälp, skapa möjligheter för flyktingars 
återvändande, skydda civila, stödja övergångsregeringen, skapa förutsättningar för genomförandet 
av val samt understödja genomförandet av detta, stödja sk ”quick-impact” projekt och övervaka 
Liberias gränser.  Enligt fredsavtalet skulle den militära delen också få i uppdrag att stödja 
övergångsregeringen avseende uppsättningen av en ny liberiansk armé46.  

Etableringen av FN-styrkan baserades till stor del på den erfarenheter som gjorts under tidigare 
operationer, där trupper både otillräckliga till antal och utrustning gavs fredsbevarande uppdrag med 
katastrofala följder. Därför skulle operationen anta en robust form som kunde reagera på 
föränderliga förutsättningar och förekomma händelser som skulle kunna verka destabiliserande47. 

Genomförandeidén för operationen bestod av en inledande fas där FN skulle ta över ansvaret 
gradvis. Det första skedet syftade till att skapa en inledande operativ förmåga och vara första steget 
mot huvudstyrkans gruppering. Viktigt var också att man skapade en stark reserv så tidigt som 
möjligt, och man efterfrågade specifikt att länder med ”nödvändig militär förmåga” skulle bidra med 
styrkor för att bistå operationen i detta inledande kritiska skede. Ett sådant bidrag skulle också kunna 
stärka andra länders tilltro till operationen48. 

I det andra skedet skulle man uppnå en operativ förmåga och gruppera till fyra sektorer med ungefär 
3000 soldater i varje. Man lade vikt vid att enheter som inte uppfyllde erforderlig förmåga skulle 

                                                             
43 (Förenta Nationerna, 2003, pp. 3-5) 
44 (Förenta Nationerna, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml) 
45 (Förenta Nationerna, 2003, pp. 14-15) 
46 (Förenta Nationerna, 2003, p.15-16) 
47 (Ibid, p. 16) 
48 (Förenta Nationerna, 2003, p. 16) 
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behöva hjälp för att inte bli sårbara eller äventyra operationens framgång. Eventuellt skulle sådana 
enheter behöva bytas ut mot mer välutrustade. De fyra sektorerna skapades med grund i 
tyngdpunkter i de parter som fanns i Liberia vid denna tid, ett behov att övervaka gränserna, 
områden med humanitärt behov, administrativa gränser, kommunikationslinjer och behovet att ha 
en jämn fördelad gruppering över hela landet. Utöver de fyra brigaderna fanns ett stort behov av en 
stark reserv och nyckelfunktioner såsom logistik, flygförmåga, och ingenjörer som tillsammans skulle 
ingå i den totala styrkan på 15000 man. Man förväntade sig att detta skulle bli klart först i mars 
200449. 

B

 

Figur 2: UNMIL:s gruppering i maj 200450 

Beskrivning 

Målbild UNMIL 
Resolution 1509 som ligger till grund för UNMIL fattades 2003 och reglerade hur insatsen skulle 
genomföras. För att stödja aktörer inom insatsen satte man upp tydliga mål och krav, således kan 

                                                             
49 (Förenta Nationerna, 2003, p. 17) 
50 (Förenta Nationerna, 2004) 
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resolutionen betraktas som UNMIL:s strategiska målbild. Resolution 1509 gav följande mandat för 
hur insatsen skulle genomföras51: 

Stödja genomförandet av avtalet om eldupphör 

 observera och övervaka implementeringen av eldupphörsavtalet och utreda brott mot 
stilleståndet 

 etablera och upprätthålla kontinuerlig förbindelse med fälthögkvarter för alla parters militära 
styrkor 

 bistå vid utvecklingen av fältläger [cantonoment sites] och tillhandahålla säkerhet för dessa 
 observera och övervaka avväpning och inkvartering [cantonoment] av samtliga parters 

militära styrkor 
 stödja Joint Monitoring Committee (JMC):s arbete 
 utveckla, så snart som möjligt, helst inom 30 dagar från antagandet av denna resolution, i 

samarbete med JMC, relevanta internationella finansiella institutioner, internationella 
utvecklingsorganisationer och bidragsgivande länder, en handlingsplan för den övergripande 
implementeringen av avväpning, demobilisering, återintegrering, och repatriering (DDRR) för 
alla väpnade parter, med särskilt fokus till de speciella behov barnsoldater och kvinnor har, 
samt som innefattar icke-Liberianska kombattanter.  

 utför frivilligbaserad avväpning och samla ihop och förstör vapen och ammunition som en del 
av ett organiserat DDRR-program 

 samverka med JMC och rådgiv angående implementeringen av dess funktion under det 
genomgående fredsavtalet [Comprehensive Peace Agreement] och avtalet om eldupphör. 

 tillhandahåll säkerhet vid statliga nyckelistallationer, särskilt hamnar, flygplatser och annan 
vital infrastruktur 

Skydda FN:s personal, faciliteter och civila 

 skydda FN:s personal, faciliteter, installationer och utrustning, tillse säkerheten och 
möjligheten till fri rörlighet för dess personal, utan påverkan för regeringens strävanden, 
skydda civila under direkt hot om fysiskt våld inom ramen för egen förmåga 

Stödja det humanitära arbetet och arbetet för mänskliga rättigheter  

 underlätta tillhandahållandet av humanitär assistans, inkluderat hjälp genom att etablera 
nödvändiga säkerhetsförhållanden 

 bidra till internationella strävanden att skydda och framhäva mänskliga rättigheter I Liberia, 
med särskilt hänsyn till sårbara grupper såsom flyktingar, återvändande flyktingar och 
interna flyktingar, kvinnor, barn, och demobiliserade barnsoldater, inom UNMIL:s förmåga 
och under acceptabla säkerhetsförhållanden i nära samarbete med andra FN organ, 
närstående organisationer, regeringsorganisationer och icke-statliga organisationer 

                                                             
51 (Förenta Nationerna, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/mandate.shtml) 
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 tillse en tillräcklig befitlighet av förmåga och expertis för mänskliga rättigheter inom UNMIL 
för att genomföra framhävande, skydd och övervakning av mänskliga rättigheter 

Stödja reformering av säkerhetssektorn 

 assistera den Liberianska övergångsregeringen med övervakning och omstrukturering av 
Liberias polisstyrka förenlig med demokratiskt polisarbete, att utveckla ett program för att 
utbilda poliser och hjälp överlag till i utbildningen av poliser i samarbete med ECOWAS, 
internationella organisationer och intresserade stater 

 assistera övergångsregeringen med uppsättandet av en ny och omstrukturerad Liberiansk 
militär I samarbete med ECOWAS, internationella organisationer och intresserade stater 

Stödja implementeringen av fredsprocessen 

 assistera, med hjälp av ECOWAS och andra internationella partners, övergångsregeringen 
med att återinföra nationell auktoritet genom landet, inklusive etableringen av en 
fungerande administrativ struktur för såväl nationell- som lokala nivåer 

 assistera, med hjälp av ECOWAS och andra internationella partners, övergångsregeringen 
med att utveckla en strategi för att konsolidera regeringsinstitutioner inklusive ett nationellt 
legalt ramverk och juridiska och kriminalvårdande institutioner 

 assistera övergångsregeringen med att återupprätta korrekt administration av naturresurser 
 assistera, med hjälp av ECOWAS och andra internationella partners, övergångsregeringen 

med att förbereda för nationella val planerade att genomföras innan slutet på 2005. 

Mandatet utvidgades den 11 november 2005 med följande:  

 Säkerhetsrådet beslutar att mandatet för UNMIL ska inkludera gripandet och kvarhållandet 
av före detta presidenten i Liberia Charles Taylor om denne skulle återvända till Liberia, och 
att överföra eller möjliggöra överföring av honom till Sierra Leone för åtal inför Special Court 
for Sierra Leone52. 

Mandatet utvidgades den 6 februari 2006 med följande:  

 Säkerhetsrådet beslutar att godkänna Generalsekreteraren att omedelbart omgruppera 
maximalt ett kompani infanteri från UNMIL till UNOCI till och med 31 mars 200653. 

Svenskt beslutsunderlag 
Redan innan FN hade fattat beslut om Resolution 1509 som godkände UNMIL hade Sverige fått 
informella förfrågningar om att bidra med trupp till FN. Irland, som skulle bidra med en reducerad 
bataljon, visade också intresse av att samarbeta med Sverige. Försvarsmakten lämnade i oktober 
2003 en bedömning avseende ett svenskt förbands deltagande i UNMIL och med detta som grund 
anvisade Regeringskansliet Försvarsmakten att planera och vidta förberedelser för ett svenskt 

                                                             
52 (Förenta Nationerna, 2005, Resolution 1638) 
53 (Förenta Nationerna, 2006, Resolution 1657) 
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deltagande i UNMIL med ett mekaniserat skyttekompani. I januari 2004 lämnade FN en formell 
förfrågan om ett svenskt mekaniserat kompani som bidrag till UNMIL, och man ville att förbandet 
skulle vara operativt i insatsområdet senast i februari 2004. Det svenska bidraget till den blivande 
QRF-bataljonen var viktigt eftersom QRF-bataljonen inte skulle bli operativ till dess det svenska 
kompaniet anlände, och bataljonens höga kvalitet skulle som styrkereserv utgöra en viktig del för att 
bana väg för övriga förbands grupperande i landet54.    

Det svenska intresset för att delta i UNMIL baserades på en vilja att bidra till den nya typen av FN-
mission, man identifierade att bidrag från Sverige var högt efterfrågat då det i samarbete med Irland 
skulle ge UNMIL en kraftfull insatsstyrka. Det svenska förbandet skulle förutom att vara välutrustat, 
bidra med kvalificerad personal och en god tradition och förmåga att genomföra fredsbevarande 
operationer. Regeringen ville också visa Sveriges fortsatta starka engagemang för FN och 
konflikthantering i Afrika, man ville även vara föregångsland då det angavs att västländer på senare 
tid har blivit kritiserade för att inte bidra tillräckligt till FN:s verksamhet. Dessutom fanns ett intresse 
av att visa att Sverige menade allvar med sina anmälda truppbidrag (Sverige hade anmält förbandet 
till FN:s styrkeregister) och slutligen skulle ett deltagande med förbandet i en internationell 
fredsfrämjande operation ge Försvarsmakten värdefulla erfarenheter55. 

Operation ”Harmatta” 
I ordern för operation ”Harmatta”, den svenska insatsen i Liberia, regleras den nationella ledningen 
och stödet till den svenska kontingenten samt den ingående svenska militära personalen i insatsen. 
Det operativa målet med insatsen var att insatsenheten skulle bidra till att upprätthålla UNMIL:s 
militära operativa förmåga56. Chefen ATK (Arméns Taktiska Kommando) fick därför i uppgift att 
avdela LA till UNMIL för att lösa denna uppgift57.  

Man identifierade en taktisk tyngdpunkt i att full interoperabilitet skulle råda inom QRF-bataljonen så 
att inga taktiska begränsningar skulle föreligga. Det var dessutom viktigt att rekryteringen skulle 
lyckas utan allvarliga vakanser, att transport av materiel och personal samt initial gruppering skulle 
genomföras framgångsrikt och att skydd och säkerhet för förbandet såväl som långsiktig hälso- och 
sjukvårdssäkerhet (särskilt med hänsyn till risken för malaria) för förbandet skulle uppnås58. 

Det taktiska slutläget definierades när LA:s enheter hade löst tilldelade operativa uppgifter och 
överlämnat uppgiften i området till sina efterträdare. Kriterier för framgång var att insatsen bidrog 
positivt till fredsprocessen i Liberia, genomfördes med minimerade skador och förluster samt 
genomfördes inom ekonomisk ram59. 

                                                             
54 (Regeringen, 2003, pp. 4-5) 
55 (Regeringen, 2003, pp. 11-12) 
56 (Försvarsmakten, 2004, ATK ORDER FÖR OPERATION HARMATTA INSATSEN I LIBERIA: UNMIL (OPORD LA), p. 
3) 
57 (Ibid, p. 4) 
58 (Ibid, p. 5) 
59 (Försvarsmakten, 2004, ATK ORDER FÖR OPERATION HARMATTA INSATSEN I LIBERIA: UNMIL (OPORD LA), p. 
5) 
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Det svenska bidragets karaktär 
Det svenska bidraget grundade sig i en mekskyttekompani 90 med förstärkta lednings- och 
underhållsresurser samt samverkanspersonal. LA skulle inom ramen för en multinationell insats 
genomföra fredsfrämjande operationer med fredsbevarande och fredsframtvingande uppgifter. LA 
skulle ingå som en del i [QRF]-bataljonen. LA skulle också ha förmåga att genomföra begränsade 
humanitära insatser med och utan samverkan med andra organisationer samtidigt som andra 
uppgifter löstes60. 

Grovt sett bestod hela LA av en stab, ett mekskyttekompani samt en understödsenhet, CSE61. 
Mekskyttekompaniet bestod av totalt 166 man, och innehöll en kompaniledning, tre 
mekskytteplutoner med Stridsfordon 90, en skyttepluton med Pansarterrängbil 203, en trosstropp 
med 3 sjukvårdsgrupper samt pack-, rep- och kokgrupper, och slutligen en stabstropp med 
kompanistab, ledningsgrupp, eldledningsgrupp och bärgargrupp. CSE-enheten bestod av stabsdelar, 
militärpolis, samverkansgrupp, repgrupper, förrådsresurser mm62. Organisationen visade sig fungera 
väl med hänsyn till de uppgifter som löstes och endast mindre organisationsförändringar 
genomfördes inom förbandet under tiden det befann sig i Liberia63. 

Den hotbild man identifierade förutsatte att ett FN-mandat utgjorde grunden för verksamheten. 
Därför fanns ingen regelrätt motståndare utan snarare aktörer och parter som stred eller hade 
stridit. Detta medförde att operationen skulle kunna ha olika faser och hotbilder. Hotet antog man 
huvudsakligen skulle utgöras av markstridskrafter då [UNMIL] förutsattes ha luftherraväldet. De 
markstridskrafter som kunde utgöra hot skulle kunna bestå av:  

 Milisförband med lättare utrustning, IED (Improvised Explosive Device)-förmåga och i vissa 
fall artilleri och enstaka stridsfordon.  

 Kriminella grupperingar med personliga vapen, IED-förmåga och som kunde utnyttja sig av 
rån, utpressning, kidnappning eller direkta eldöverfall mot egna förband eller humanitära 
organisationer. 

 Civila mobbar som uppviglas till kravallbeteende, eller civila som hindrar förbandet genom 
att kräva humanitär hjälp eller genom att genomföra fredliga demonstrationer. 

Man antog att hotbilderna kunde gälla oavsett vilken uppgift förbandet hade och att skillnaden 
kunde ligga i parternas uppträdande och det egna uppträdandet kopplat till uppgiften. Man antog 
också att eventuella milisförband och kriminella grupperingar skulle uppträda aktivt vid 
fredsframtvingande uppdrag, och mer passivt vid fredsbevarande. Kopplat till denna hotbild krävdes 
det utbildning och utrustning för att bemöta samtliga former av hot64. 

Normerande för förbandet var förmåga att lösa fredsfrämjande verksamhet under minst 12 månader 
och fredsframtvingande uppgifter efter förstärkning från Sverige. Understöd från andra förband 
                                                             
60 (Försvarsmakten, 2004, Fastställande av PTOEM för tillämpning för LA01 samt utbildning av LA02, p. 2) 
61 (Contingent Support Element) 
62 (Försvarsmakten, 2004, Fastställande av PTOEM för tillämpning för LA01 samt utbildning av LA02, pp. 18-20) 
63 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05)) 
64 (Försvarsmakten, 2004, Fastställande av PTOEM för tillämpning för LA01 samt utbildning av LA02, p. 3) 



Mekskytte i fredens tjänst 

Svenskt mekskyttekompani i multidimensionell fredsbevarande operation 

Karl-Gustav Stigenäs, OP09-12  

 

2012-05-16 Sida 17 
 

krävdes främst med indirekt eld, underrättelser, logistik, sjukvård samt akuta transporter med 
helikopter. Verksamheten skulle kunna bedrivas under alla väderleksförhållanden och under dygnets 
alla timmar. Med stöd av tillförda lednings- och transportresurser skulle man också kunna genomföra 
operativa förflyttningar på väg såväl som med flyg- eller sjötransport65. 

De huvudsakliga uppgifterna LA skulle kunna lösa var att tvinga bort fientliga förband, öppna 
förbindelser genom försvarad terräng samt att undsätta observationsplatser eller civila, övervaka och 
bevaka infrastruktur och terräng, ta terräng, slå en motståndare samt genomföra söknings- och 
rensningsoperationer i bebyggelse. Man skulle också kunna skydda sina egna grupperingsplatser eller 
försvara enstaka platser. Man skulle också kunna skydda transporter inom eget område eller längs en 
transportväg samt skydda civila på en viss plats66. 

Genomförd verksamhet och lärdomar 

Kort sammanfattning av insatsen 
Insatsen i Liberia med LA rapporteras i de flesta källor vara en framgång67 68 69 70. Svenska enheter 
erhöll stor uppskattning och fick beröm för sina insatser71. Det svenska bidraget var enligt 
rapporterna framgångsrikt i flera hänseenden. Främst bidrog man enligt rapporterna till att ge 
UNMIL som helhet handlingsfrihet med ett starkt och flexibelt förband, vilket påverkade 
fredsprocessen och utvecklingen i landet positivt72. LA tjänstgjorde också under flera kritiska skeden 
av freds- och demokratiseringsprocessen, inte minst avväpningsprocessen och genomförandet av det 
första fria valet efter inbördeskriget73. 

LA var aldrig involverat i direkta stridigheter74 och något organiserat väpnat hot mot förbandet fanns 
inte ens mot slutet av insatsen75. Man fick dock stävja diverse bråk och det förekom upprörda 
folksamlingar och demonstrationer76. Dock sågs QRF-bataljonen som UNMILS största tillgång om en 
mer kvalificerad motståndare skulle störa eller bekämpa FN:s ansträngningar. UNMIL såg också 
värdet i att visa upp förbandet i avskräckande syfte för att visa att det var omöjligt att påverka 
fredsprocessen med våld. Denna uppvisning av förbandet skapade en mytbild angående förbandets 
förmåga och var således värdefullt för det egna förbandet som ett sätt att öka force-procetion77. 
Sverige fick också beröm av internationella militärer för att man med förhållandevis små medel 

                                                             
65 (Ibid, s. 4-6) 
66 (Ibid, s. 7-8) 
67 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 1) 
68 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 2 (Bilaga I)) 
69 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 3) 
70 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 1) 
71 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 1) 
72 (Ibid, p. 1) 
73 (Ibid, p. 1) 
74 (Ibid, p. 1) 
75 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 2) 
76 (Ibid, p. 2) 
77 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 2) 
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uppnådde mycket i form av ett väl rustat och kvalificerat förband78. I regeringens propostition 
angående fortsatt svenskt deltagande i UNMIL anges att det svenska förbandet genast skapade lugn 
då det anlände till oroshärdar79. 

Överlag gick samhällsutvecklingen i Liberia i rätt riktning under den tid LA verkade i landet. Den 
ekonomiska tillväxten tog fart, fler fartyg anlände till huvudstaden, tillgången på elektricitet ökade 
och man vidtog steg för att förbättra infrastrukturen. Den nya polisen etablerades och gick framåt i 
sin utveckling och man påbörjade rekrytering och utbildning av Liberias nya armé80. Problem 
kvarstod dock främst i form av att brottsligheten var fortsatt hög i vissa delar av landet samt att vissa 
tillgångar på råvaror behärskades av organiserade parter som utnyttjade dessa för egen vinning81. 
Kriminella grupperingar riktade även vid tillfällen hot mot FN-förband som dock ej verkställdes82. 

Genomförda operationer 
De operationer QRF-bataljonen genomförde kan delas in i tre olika kategorier83 : 

1. Framework Operations; som syftade till att visa närvaro med FN-förband i hela Liberia.  
2. Reserve Operations; planerade operationer som syftade till att stödja Force Commander84 

eller sektorernas85 verksamhet. 
3. Reactive Operations; icke- planerade operationer, för vilka QRF-bataljonen utnyttjades som 

UNMIL:s reserv.  

Kompaniet genomförde mellan 2004-2006 operationer inom samtliga kategorier86. Operationerna 
planerades i normalfall i samverkan med UNMIL HQ (Headquarters, ung. högkvarter)87 och 
kompaniet var direkt underställt Force Commander88. Utöver de vanliga operationerna hade man en 
ständig marschberedskap på 1 respektive 6 timmar89. 

Framework Operations genomfördes främst genom patrullering i Monrovia som skedde över tiden. I 
många fall skedde dessa patrulleringar dagligen under såväl dag- som nattetid90 91. Som komplement 
till dessa patruller genomförde man även Long Range Patrols, LRP, inom i stort sett hela landet92 93. 
LRP- operationerna kunde skilja sig i syfte från att vara erfarenhetsanskaffande för fortsatt 

                                                             
78 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 3) 
79 (Regeringen, 2005, p. 11) 
80 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 2) 
81 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 8) 
82 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 2) 
83 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 6) 
84 (Force Commander- Högsta militära FN befälet för UNMIL) 
85 (Liberia var indelat i fyra sektorer (brigadområden), inom vilka en brigad hade huvudansvaret) 
86 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 6) 
87 (Ibid, p. 6) 
88 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 11) 
89 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 6) 
90 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 12) 
91 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 6) 
92 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 11-12) 
93 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, pp. 5-6) 
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verksamhet, utbildande genom skjutningar osv., rekognosering, patrullering och styrkeuppvisning. 
Ibland var operationerna ett led i att kunna utföra en senare verksamhet. Ett exempel är 
rekognosering inför en beredduppgift med hänsyn till FN resolution 1657, då ansvarsområdet för 
UNMIL utvidgades. Andra gånger var de planerade med hänsyn till rådande förhållanden inom landet 
såsom efter valet 2005. QRF- bataljonen använde även patrulleringen inom denna kategori för att 
utöka sin kunskap om läget i landet, terrängen, lokalbefolkningen, områdesansvariga förband samt 
att kunna besvara de informationsbehov som fanns94 95. 

Reserve operations genomfördes vid ett flertal tillfällen och var ofta kopplade till landets interna 
politiska utveckling eller FN:s mandat och uppdrag. Inför och efter presidentvalet fick kompaniet 
gruppera på olika platser för att kunna stödja valprocessen flertalet gånger och man genomförde 
även sökoperationer och eskorter av valmateriel med helikopter96. När UNMIL:s mandat utökades 
med Resolution 165797 genomförde kompaniet en längre Reserve operation i syfte att kunna stödja 
evakuering av FN personal98. Man fick också i uppgift att gruppera och förstärka försvaret av 
nyckelinstallationer för FN inför befarade demonstrationer99.   

Reactive operations kunde beordras om en sektor hade tappat kontrollen eller behövde stöd av 
någon anledning. Dessa operationer krävde ett robust uppträdande och skedde med ökad hotbild 
mot förbandet100. De var också tidskritiska och krävde ofta helikopter- eller fartygstransport101 102. 
Typiska uppgifter inom denna kategori var patrullering, upprättande av check-points, eskorter eller 
skydd av personer103. Exempel på Reactive operations som genomfördes är ett tillfälle då delar av 
kompaniet grupperade för att kunna patrullera med hänsyn till uppkomna upplopp där FN konvojer 
hade utsatts för stenkastning, samt operationer i gränsområden med hänsyn till situationer i 
angränsande länder104.  

QRF- bataljonens roll som styrkereserv innebar i praktiken ett krav på att kunna verka inom hela 
landet. Därför var samverkan med de områdesansvariga sektorerna ytterst viktigt105. Dessutom 
behövde man i flertalet fall nyttja fartyg och/eller helikopter samtidigt som en framryckning skedde 
längs landsväg för att kunna genomföra till- eller återtransport106. Detta berodde till stor del på att 
väg- och brostatusen var en begränsande faktor för framkomligheten, särskilt under regnperioden då 
möjligheten att bedriva patrullering med tyngre fordon var starkt begränsad. I dessa fall kunde man 

                                                             
94 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 11-12) 
95 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, pp. 5-6) 
96 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 12-13) 
97 (Förenta Nationerna, 2006, Resolution 1657) 
98 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 6) 
99 (Ibid, p. 6) 
100 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 6) 
101 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 13) 
102 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 1) 
103 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 6) 
104 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 13) 
105 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 2 (Bilaga I)) 
106 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 4-5, 11-13, 18) 
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fortsätta att bedriva operationer på grund av de olika fordonsalternativen förbandet förfogade 
över107.  

De luftlandsättningar som genomfördes inom ramen för olika operationer fungerade ofta väl och 
medförde att QRF-bataljonen fick en enastående rörlighet även i svårtillgängliga områden där andra 
förband inte hade tillträde. Det största problemet med luftlandsättningar var att man tappade 
understödet från de tyngre fordonen vilket medförde minskat skydd för förbandet och lägre operativ 
effekt108. UNMIL visade intresse av att använda sig mer av luftlandsättningar när QRF-bataljonen 
genomförde operationer men man var från svensk sida tveksam till detta. Dels på grund av att 
förbandet inte var gjort för denna typ av operation från början men också för att de tyngre fordonen 
inte kunde medföras109. När fartygs- eller lufttransporter användes kunde man även ganska snabbt 
nå angränsande länder varför man såg att QRF som koncept inte bara behövde ha en nationell 
funktion utan även fungerade som ett regionalt koncept110. Dock förelåg halvvägs in i insatsen ett 
behov av att överse och utveckla både sjö- och lufttransporter111. 

Organisation, utbildning och materiel 
Organisationen med en mekskyttekompani, ett stödförband och en stabsenhet för den gemensamma 
QRF-bataljonen fungerade väl med hänsyn till de uppgifter som löstes. Endast mindre förändringar 
inom organisationen skedde. I början rekryterades personalen främst från tidigare insatsförband. 
Detta visade sig vara mycket bra då utbildningsståndpunkten vad god redan innan förbandet sattes 
upp. Dock utökades inte utbildningen för de senare rotationerna, varför brister i deras utbildning 
förekom112. Främst ville man bli mer samövade inom förbandet innan man skickades iväg113. Det var  
också problem att rekrytera specialister för att fylla upp befattningar som krävde specialutbildning114 
115. Man måste här komma ihåg att vid tiden för insatsen i Liberia hade Försvarsmakten kvar 
värnpliktssystemet och Utlandsstyrkan ansvarade för att sätta upp nya förband inför varje insats. 

Under det tidigare skedet i insatsen visade LA att registerförband var fullt kapabla att sättas in i 
insatser med kort varsel och nå framgång i de fredsfrämjande uppgifter förbandet ställdes inför. 
Svårigheterna i uppstarten av missionen var främst kopplade till administrationen av förbandet 
hemifrån. Förbandet upplevde att dess eget inflytande över processen var för liten. Exempelvis fick 
personal från LA endast ett begränsat antal platser inför rekognoseringsresor till insatsområdet116. 
Även mot slutet av insatsen redovisades att metoden av att skicka iväg typförband var en 
framgångsfaktor då sammansättningen av organisationen och kompetensen inom denna var rätt 

                                                             
107 (Ibid, pp. 16-17) 
108 (Ibid, p. 5) 
109 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 5) 
110 (Ibid, pp. 4-5) 
111 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 2) 
112 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 4) 
113 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 2) 
114 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 22-23) 
115 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 14) 
116 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 2) 
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ända från början117. Man identifierade också en styrka i att kompaniets officerare kom från samma 
förband då detta skapade en god förbandsanda där kommunikation förenklades och homogenitet 
inom förbandet uppnåddes. Detta var framgångsfaktorer för lösandet av verksamheten i sig118 119. 
Även mot slutet, där förvisso brister förelåg i utbildningen, visade LA att man kunde lösa operativa 
uppgifter mycket snabbt efter att man ankommit till insatsområdet. Dock belystes åter igen att 
planeringen från Sverige störde förbandets operativa förmåga, då rotationen av personalen i 
kompaniet genomfördes med grund i svenska förutsättningar, inte det operativa behovet i 
insatsområdet120. 

Materielen förbandet nyttjade var överlag av god kvalitet och hade mycket hög tillförlitlighet. Man 
identifierade dock ett stort behov av vård och tillsyn för att detta skulle upprätthållas i längden varför 
en stor underhålls- och stödorganisation var nödvändigt, dels i insatsområdet men också i Sverige121. 
Vidare identifierades ett behov för QRF- enheter att ha en hög grad av skydd, rörelseförmåga och 
eldkraft. Behovet av olika fordonstyper med utbildad personal var också markant122. Detta var främst 
kopplat till den variation av uppgifter förbandet kunde tänkas få. Den variation man hade medgav 
också ett flexibelt operativt arbete. Man hade tillgång till ”det mest slagkraftiga fordonet inom 
UNMIL”, såväl som fordon för längre transporter och eskorter och fordon som lämpade sig väl för 
luftlandsättning123  och rörlighet i områden med mycket dålig infrastruktur124. Förmågan att alternera 
fordon efter uppgiften var mycket användbart med tanke på QRF-uppgiften125. Kompaniet var 
således väl rustat vad avser skydd, rörlighet, eldkraft men också logistik126. De problem man hade 
avseende materiel var främst kopplat till beklädnad127, men detta löstes mot slutet av insatsen 
genom införandet av ett nytt uniformssystem128. 

Ett problemområde var dock tillgången på sjukvårdspersonal. Främst var behovet av läkare 
synnerligen markant då behovet av kvalificerad vård kopplat till operationernas räckvidd medförde 
att den läkare som fanns inte kunde täcka upp överallt129. Således yrkade man i nästan samtliga 
rapporter på att ytterligare en läkare borde ha tillförts LA130 131 132. Det fanns även en önskan om att 
få en extra sjukvårdsgrupp133 då återigen kraven på sjukvårdsberedskap kopplat till den dåliga 

                                                             
117 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 14) 
118 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 22) 
119 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 14) 
120 (Ibid, p. 16) 
121 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 3) 
122 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 26) 
123 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 3) 
124 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 3) 
125 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 3) 
126 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 2 (Bilaga I)) 
127 (Ibid, p. 3 (Bilaga I)) 
128 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 16) 
129 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 3 (Bilaga I)) 
130 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 2) 
131 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 36) 
132 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 24) 
133 (Ibid, p. 24) 
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infrastrukturen inom landet medförde långa transporttider. Detta var vid tillfällen till och med en 
begränsande faktor för kompaniets verksamhet134. 

Samarbete inom QRF-bataljonen 
LA utgjorde bara en del av QRF-bataljonen. Även om det totala bidraget till UNMIL för svensk del var 
ganska litet till antalet, utgjorde LA ett mycket robust bidrag vad gäller kvaliteten på förbandet135.  

Samarbetet inom bataljonen fungerade med hänsyn till de operativa förutsättningarna 
tillfredsställande trots skillnader nationer emellan136. Vidareutveckling av samarbetet skedde under 
insatsen. Främst mynnade detta ut i gemensamma patruller och vissa operationer på 
bataljonsnivå137. Dock uppträdde i praktiken inte QRF-bataljonen som en enhetlig bataljon i 
traditionell mening138. Detta berodde enligt rapporterna på i huvudsak fyra olika faktorer: 

1. Förmågan till ledning av bataljonen fanns inte; bataljonsstaben hade otillräckliga 
personalresurser139 vilket medförde att det inte var möjligt att bedriva ledning dygnet runt140. 
Dessutom saknades en rörlig ledningsresurs. Någon splitterskyddad främre ledningsenhet 
fanns inte141, varför stridsledning på bataljonsnivå omöjliggjordes i en situation där 
bataljonen hade behövt genomföra en gemensam operation142.  

2. Bataljonen var inte samövad; avsevärt mer gemensam träning hade behövts för att uppnå en 
förmåga att lösa bataljonsuppgifter143.  

3. Doktrinära och kulturella skillnader; samordning av personal och materiel var otillräcklig144. 
Till exempel hade man inom bataljonen olika åsikter på en sådan sak som hur 
campsäkerheten skulle bedrivas145. Informationsdelning och planering skedde inte på samma 
sätt146  och man upplevde att den militära grunden för LA låg i manöverkrigföring där mer 
traditionell peacekeeping var den kontrasterande synen147. Detta var svårförenliga 
grundläggande kulturella faktorer.  

4. Sverige hade ingen chefsbefattning i bataljonsstaben vilket medförde att det blev mycket 
svårt att hävda svenska intressen inom bataljonen148.  

Resultatet av detta blev att bataljonen i praktiken uppträdde nationsbaserat och som mindre enheter 
som var separerade tidsmässigt och geografiskt. Under de förutsättningar man opererade inom 
                                                             
134 (Ibid, pp. 17-18) 
135 (Ibid, p. 4) 
136 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 7) 
137 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 3-4, 15) 
138 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 8) 
139 (Ibid, p. 8) 
140 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 1) 
141 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 15) 
142 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 8) 
143 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 8) 
144 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 4) 
145 (Ibid, p. 21) 
146 (Ibid, p. 15) 
147 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 4) 
148 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 7) 
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innebar detta inget problem, men det hade varit mycket tveksamt om bataljonen hade kunnat lösa 
en mer komplex situation som förband149, någonting som var bataljonens egentliga uppgift. 
Dessutom krävde det samarbete som fanns mycket tid, pengar och engagemang att vidmakthålla150. 

Rapporterna framhåller att lärdomar måste dras från detta, och man ifrågasätter starkt att svenska 
förband skall ingå i en bi- eller multilateral enhet på bataljonsnivå då dessa verkar vara dyra och 
ineffektiva151. Man framhåller att om denna typ av samarbete måste ske på bataljonsnivå, bör man 
eftersträva att göra detta med en partner med mer snarlik militär kultur152. Dessutom menar man att 
de nationella resurser som ändå krävs för att underhålla ett mekskyttekompani skulle kunna 
merutnyttjas av flera kompanier av samma sort153. 

Samarbete inom FN-organisationen 
I rapporterna framgår att man uppfattade FN som organisation och system som väldigt trögt, 
tungrott, frustrerande och byråkratiskt154. Systemet upplevdes vara baserat på en vilja att utöva 
kontroll snarare än att uppnå en effekt med den verksamhet man bedrev. För att nå framgång inom 
systemet krävdes personkontakter med befattningshavare i högkvarteret155. När Sverige fick en 
ledande befattning inom UNMIL:s högre stab förbättrades den svenska postitionen inom UNMIL 
avsevärt genom att man kunde åsiktspåverka användandet av förbandet som medförde ökat skydd 
och ökad operativ förmåga för förbandet 156. Avsaknad av viktiga befattningar inom UNMIL:s ledning 
såväl som i QRF-bataljonens medförde att LA inte fick tillgång till viktig information, varför 
möjligheten att påverka beslut som rörde förbandet eller att hålla sig uppdaterad på 
händelseutvecklingen högre upp i hierarkin minskade157, 158. 

Vidare hade få svenska befattningshavare liten erfarenhet och kunskap om hur FN fungerade som 
system159 varför man också framhåller att Sverige måste bli bättre på att både hantera och anpassa 
sig till systemet om motsvarande insatser skall genomföras i framtiden160. Lika viktigt framhåller man 
kravet på att aktivt söka, men också kräva, befattningar inom den övre delen av hierarkin och också 
att det är absolut viktigt att noggrant ta till vara på dessa befattningar när de erbjuds161. 

Underrättelser 
Underrättelseinhämtningen och bearbetningen på QRF-bataljonen är intressant då den berör mycket 
av verksamheten som man genomförde. Inriktningen på underrättelsetjänsten baserades dels på 

                                                             
149 (Ibid, p. 8) 
150 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 2 (Bilaga I)) 
151 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 8) 
152 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 4) 
153 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 8) 
154 (Ibid, p. 8) 
155 (Ibid, p. 8) 
156 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 5) 
157 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 3) 
158 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 1) 
159 (Försvarsmakten, 2006, C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 8) 
160 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 29) 
161 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 1) 
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QRF-bataljonens planeringsförutsättningar såväl som UNMIL:s underrättelseavdelnings inriktningar162 
163. QRF-bataljonens egna underrättelsesektion hade som huvudsyfte att göra bedömningar kring 
Force Protection för den egna bataljonen164. Den hade ett digert arbete då den var tvungen att ha en 
övergripande bild över hela landet kopplat mot styrkereservsuppgiften, och en särskilt god bild i de 
områden framtida operationer skulle genomföras165. Tyvärr var QRF-bataljonens 
underrättelsesektion underbemannad för det uppdrag det hade och det var därför svårt att 
genomföra djupare analyser och bedömningar166 167.  

Information till underrättelseavdelningen kom dagligen från FN, dock av varierande kvalitet168. 
Information kom också genom informationsinhämtning från kompanierna i samband med patruller 
och samverkan men även öppna källor användes169 170. På detta sätt fick man den grundläggande 
kunskapen om situationen i landet och om hur stämningen var mot UNMIL. På det svenska 
kompaniet hade man dessutom särskilda samverkansofficerare vilket ökade kvaliteten på 
informationen som inhämtades171. Delgivning av informationen skedde inom QRF-bataljonen 
dagligen och inför operationer. Delgivning av information uppåt i organisationen skedde genom 
veckovisa rapporter. Återrapportering nedåt i organisationen gick dock trögt172. 

Analys 

Hur verkade uppgifterna mot den strategiska målbilden? 

Målbild UNMIL 

Stödja genomförandet av avtalet om eldupphör 
Efter en analys av förbandets genomförda verksamhet kan man se att denna kategori under FN:s 
resolution 1509 var det som minst berördes. Genom att patrullerna i såväl huvudstaden som hela 
landet hade ett syfte av att inhämta information kan det dras en parallell till observationen och 
övervakningen av eldupphörsavtalet. Förbandet hade alltså viss möjlighet att undersöka om avtalet 
följdes eller om brott mot detta hade förekommit genom informationsinhämtning. Genom att ha 
speciella samverkansofficerare på kompaniet ökade dessutom kvaliteten på informationen man 
kunde få ut, varför möjligheterna att upptäcka brott mot avtalet ökade. Då informationen man fick 
från patrullerna delgavs uppåt i organisationen hade förbandet en indirekt roll att spela i 
observationen och övervakningen av avtalet om eldupphör.  

                                                             
162 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 8) 
163 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 19) 
164 (Ibid, p. 19) 
165 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 8) 
166 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 20) 
167 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 10) 
168 (Ibid, p. 9) 
169 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 19) 
170 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 9) 
171 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 20) 
172 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 10) 
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Inom denna kategori under resolution 1509 fanns även ett krav på att tillhandahålla säkerhet vid 
statliga nyckelinstallationer såsom hamnar, flygplatser och annan vital infrastruktur. Förbandet 
uppträdde vid ett antal operationer i nära anslutning till sådana platser, som exempel kan nämnas 
viktiga områden för råvaror såsom gummiplantager, gruvdistrikt173  och flygplatser174. Dock berörde 
syftet med dessa operationer alltid rörde någonting annat, såsom att visa närvaro eller att vara 
beredda inför befarade kravaller175.  

Skydda FN:s personal, faciliteter och civila 
Den kategori som mest omfattar förbandets verksamhet, och har flest direkt spårbara kopplingar till 
sig, är skyddet av FN:s personal faciliteter och civila. Vid ett antal tillfällen, exempelvis eskortering 
med helikopter i samband med valen, skyddades FN-personal direkt av förbandet. Förbandet fick 
även i uppgift att specifikt rycka ut för att skydda speciella FN-installationer då risk för upplopp och 
liknande fanns. Genom den regelbundna patrulleringen uppnåddes möjligtvis också ett skydd för fri 
rörlighet för FN:s personal.  

Inriktningen i kraven på förbandet tyder på att man var beredd på att skydda civila om en situation 
där de hotades hade uppkommit. Skydd av civila eller FN:s personal kunde också ha uppnåtts genom 
att exempelvis försvara en plats under tiden en evakuering skedde, eller genom att ha tagit upp strid 
med potentiellt hotande motståndare. Krav på förmåga att genomföra denna typ av verksamhet 
fanns också med i kravspecifikationen för förbandet. Hade en sådan situation uppstått hade 
förbandet antagligen direkt kunnat skydda annan FN-personal, faciliteter eller civila. Förbandets goda 
rörlighet talar också för att det hade kunnat ta sig till ett problemområde, och dess typoperationer 
var dimensionerade för att hjälpa sektorerna om de hade förlorat kontrollen. Därmed föreligger alla 
förutsättningar för att kunna göra att antagande om att kompaniet sannolikt hade tagits i anspråk 
om en mer komplicerad våldspräglad situation hade uppstått. Sammantaget var förbandet väl rustat 
för att kunna verka mot en motståndare dimensionerad enligt hotbilden, och det var också 
respektingivande vilket visades i UNMIL:s förståelse för detta. Detta svarar tydligt mot kompaniets 
roll som snabbinsatsstyrka.  

Detta resulterade i ett aktivt uppträdande för att visa upp förbandet. Det går inte att uppskatta i 
vilken grad agerandet kan ha påverkat skyddet för såväl civila som FN:s personal då det är svårt att 
mäta. Men då både kompaniet och FN såg positiva aspekter ur ett skyddsperspektiv torde denna 
verksamhet åtminstone i någon form av haft inverkan inom denna kategori. 

Stödja det humanitära arbetet och arbetet för mänskliga rättigheter  
Även under denna kategori kan förbandets aktiva patrullerande och styrkeuppvisande ha underlättat 
tillhandahållandet av humanitär assistans, främst då detta krävde nödvändiga säkerhetsförhållanden 
som förbandet kunde bistå med att skapa. Förbandet bidrog till del med egen humanitär verksamhet 
men man såg mer på detta som ett sätt att engagera förbandet: 

                                                             
173 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, pp. 5-6) 
174 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 12) 
175 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 12) 
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”Det är nu positivt att den humanitära verksamheten får ta plats eftersom de flesta förväntar sig att 
den skall finnas och att man som enskild soldat får ta del och engagera sig[…]humanitär verksamhet 

är att betrakta som personalvård[…]”176 

Således tycks det som om förbandet idkade stöd för humanitärt arbete främst genom att 
tillhandahålla en ökad säkerhet i landet i största allmänhet. Stödet var alltså inte medvetet riktat 
specifikt mot humanitärt arbete. Dock kan de organisationer som genomförde humanitärt arbete ha 
gagnats på samma sätt som andra aktörer i landet gagnades. Man skall heller inte glömma bort att 
kompaniet var specificerat att kunna skydda civila, och därmed också humanitära organisationer. 

Stödja implementeringen av fredsprocessen 
Implementeringen av fredsprocessen erhöll ett stort fokus från förbandet. Den nationella 
regeringens auktoritet genom landet kan ha hjälpts av den aktiva och kontinuerliga patrulleringen. 
Som stod skrivet i regeringens proposition för fortsatt svenskt deltagande i UNMIL uppstod lugn när 
förbandet anlände till en konflikthärd177. Att koppla ihop detta lugn till ett bidragande till en god 
allmän säkerhetssituation förefaller enkelt, att sedan i förlängningen se den förhållandevis goda 
säkerhetssituationen som en förutsättning för att regeringen skall kunna återetablera auktoritet 
förefaller också naturligt.  

Dessa faktorer är svåra att mäta på en sådan liten skala som genomförs av endast ett kompani. 
Kompaniets patrullering och verksamhet i områden där andra förband inte kunde komma in av olika 
anledningar kan dock ge ett tydligt bevis på att kompaniet faktiskt gjorde en ganska stor påverkan för 
att uppnå förutsättningar för att återupprätta regeringens auktoritet på lokal nivå. Vetskapen av att 
förbandet fanns, och den mytbild som fanns kring det,  kan också ha verkat hämmande på krafter 
som kan ha önskat att regeringens auktoritet inte skulle öka. Detta är åter igen svårt att mäta, vilket 
gör att det inte går att dra några generella slutsatser. Dock kan återhållsamheten från eventuella 
aktörer som inte önskade att regeringens auktoritet skulle öka, tyda på att kompaniet indirekt men 
kanske även direkt, till stödet för regeringens auktoritet. 

Det fanns, som slutrapporterna visade, ett fortsatt problem med att kontrollen av råvaror i många 
fall fanns kvar i händerna på andra aktörer och parter än regeringen. En korrekt administration av 
naturresurser kräver i allmänhet att kontrollen över dessa kan uppnås av den som önskar 
administrera dem. I detta fall alltså den nationella regeringen. I vilken mån man inom det svenska 
kompaniet kan ha medverkat till att återupprätta nationell kontroll över råvaruproducerande 
området är åter igen svårt att mäta exakt.  

Det som är klart är att flera patruller genomfördes till sådana områden178 179 . Ibland hade man till 
och med särskilt fokus på att genomföra operationer till just dessa typer av områden180. I och med att 
säkerhetssituationen förbättrades när det svenska kompaniet patrullerade och att uppvisandet av 

                                                             
176 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 31) 
177 (Regeringen, 2005, p. 11) 
178 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 12) 
179 (Ibid, pp. 5-6) 
180 (Ibid, p. 17) 
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förbandet kan ha påverkat upproriska element som önskade att störa fredsprocessen, kan 
regeringens möjligheter till att ta kontroll över dessa områden ha underlättats. Då också 
patrulleringen användes som informationsinhämtning kan denna också ha haft avgörande roll för att 
kunna planera och kartlägga strategier för hur en sådan kontroll skulle kunna upprättas. 

Valen underlättades direkt av kompaniets verksamhet. Under tiden valprocessen höll på hade man 
stort fokus på att understödja denna från kompaniets sida181. Åter igen är det svårt att mäta exakt till 
vilken grad det svenska kompaniets verksamhet underlättade valen, men då UNMIL såg på QRF-
bataljonen som sin yttersta garant vid komplexa situationer tyder uppgifterna de fick på att UNMIL 
avsåg att använda detta om en sådan situation skulle uppstå vid valen. Således har det svenska 
kompaniet ha lämnat ett bidrag till UNMIL:s förmåga att kunna genomföra valprocessen som helhet. 
Valet genomfördes därefter utan större störningar182 vilket dessutom tyder på att verksamheten var 
framgångsrik. Således har kompaniet framgångsrikt underlättat genomförandet av valen. 

Utvidgat mandat 
Då förbandet som togs i anspråk för det utvidgade mandatet som angavs i resolution 1657183 var just 
QRF-bataljonen med ingående svenska delar184, 185 är spårbarheten i UNMIL:s förmåga att genomföra 
verksamheten som anges inom det utvidgade mandatet direkt spårbart till det svenska kompaniets 
verksamhet. Således har LA lämnat ett avsevärt bidrag till UNMIL:s förmåga att flexibelt kunna 
utvidga och operera inom sitt mandat, både sett till verksamhet och geografi. 

Regeringens målbild 
Den svenska regeringen angav i sin proposition angående svenskt deltagande i UNMIL, ett antal 
faktorer som man ville basera sitt deltagande på. Det torde vara viktigt att även analysera denna 
”målbild” för att se huruvida man lyckades uppnå dessa faktorer.  

Man ville alltså bistå med ett kvalificerat och välutrustat förband med förmåga att genomföra 
fredsbevarande operationer, visa svenskt engagemang för FN och konflikthantering i Afrika, visa att 
man menade allvar med de styrkebidrag som anmäldes till FN samt ge Försvarsmakten värdefulla 
erfarenheter till följd av de ovan nämnda faktorerna 186. Med bedömning av det beröm det svenska 
förbandet fick och hur man lyckades genomföra ett kvantitativt litet bidrag med stor kvalitet som 
tycks ha haft en viktig roll inom UNMIL, är analysen härvidalag att man lyckades väl med att bistå 
med ett kvalificerat och välutrustat förband med förmåga att genomföra fredsbevarande 
operationer.  

Tack vare den goda kvaliteten på förbandet visade man också att även om det var litet till antalet gav 
det en förhållandevis stor inverkan på UNMIL:s verksamhet. Således kan man hävda att det svenska 
engagemanget för FN och konflikthantering i Afrika bekräftades genom att bistå med LA till UNMIL. 

                                                             
181 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 3, 12-13, 17) 
182 (Ibid, p. 3) 
183 (Förenta Nationerna, 2006, Resolution 1657) 
184 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 12) 
185 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 6) 
186 (Regeringen, 2003, pp. 11-12) 
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Man skickade också det förband man hade anmält, och visade såväl FN som Sverige att ett bidrag 
med ett typförband var genomförbart och framgångsrikt. Således uppfyllde man även denna målbild. 
Slutligen var syftet att ge Försvarsmakten erfarenheter, någonting som man påtalar att man har 
fått187. Även slutrapporterna i sig är dokumenterade bevis på att erfarenheter har skapats. Således 
har man från svenskt regeringshåll uppnått samtliga faktorer man ville uppnå när beslut togs om att 
bidra till UNMIL. 

Operation ”Harmatta” 
I operationsordern för den svenska insatsen i Liberia angavs även där ett antal tyngdpunkter, 
framgångsfaktorer och slutlägen man önskade uppnå. Då det svenska bidraget således även hade 
nationella styrningar blir det även viktigt att betrakta dessa i förhållande till hur verkligeten utföll, då 
även de kan utgöra en måttstock för hur förbandet lyckades bidra till den strategiska målbilden inom 
UNMIL. 

Den taktiska tyngdpunkt man betonade i operationsordern var att full interoperabilitet skulle råda 
mellan det svenska bidraget och QRF-bataljonen så att inga taktiska begränsningar skulle finnas vid 
lösandet av uppgifter188. Såsom visats av de slutrapporter som har analyserats har detta inte 
uppfyllts. Det är tydligt att QRF-bataljonen som det svenska bidraget ingick i var tydligt bilateral till 
sin natur och det är också tydligt i slutrapporterna att samarbetet inom denna bataljon var minst sagt 
bristfälligt. Det skrivs flera gånger att bataljonen enbart var en sådan till namnet, och att de ingående 
bidragen agerade som nationella enheter separerade tidsmässigt och geografiskt. Det är väldigt 
intressant att betrakta detta misslyckande i ljuset av det ökande strategiska trycket på individer i 
överstebefattningar och kompositionen på moderna bidrag till internationella insatser189.  Diskussion 
kring detta genomförs i nästa kapitel.  

En annan avgörande punkt man identifierade var att rekryteringen skulle lyckas utan allvarliga 
vakanser. Rekryteringen lyckades överlag bra, flera slutrapporter ger uttryck för hur väl 
personalrekryteringen lyckades trots begränsade metoder190, 191. Det fanns vid några tillfällen 
vakanser av allvarligare slag, främst inom stabsbefattningar som medförde vissa begränsningar192. På 
det hela taget tycks man dock ha lyckats med denna faktor om man ser till den genomförda 
verksamheten. Tilltransporten av materiel och personal lyckades man bevisligen med. Samtidigt 
visade förbandet att det vid flera tillfällen kunde lösa uppgifter redan tidigt efter ankomst till 
insatsområdet. Det visar tydligt att tilltransporten blev framgångsrik under hela insatsen, detta trots 
rapporterade störningar i verksamheten193. En slutsats är således att om hänsyn i första hand hade 
tagits till insatsens operativa krav istället för svenska planeringsförutsättningar hade förbandet 
möjligtvis kunnat bli operativt ännu tidigare. FN ville inför insatsen att det svenska kompaniet skulle 
                                                             
187 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 6) 
188 (Försvarsmakten, 2004, ATK ORDER FÖR OPERATION HARMATTA INSATSEN I LIBERIA: UNMIL (OPORD LA)p. 
5) 
189 (Honig & Käihkö, 2012, pp. 13, 18-19) 
190 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, pp. 22-23) 
191 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, pp. 13-14) 
192 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 4 (Bilaga I)) 
193 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), pp. 2-3) 
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vara operativt tidigare än vad det blev. Det är alltså möjligt att man hade kunnat förkorta tiden för 
att få förbandet operativt ytterligare. En mycket viktig lärdom inför framtida insatser. 

Skydd och säkerhet för förbandet uppnåddes främst genom användandet av stridsfordon som en del 
av operationerna194. Man försökte även öka förbandets skydd genom ett aktivt uppträdande och 
skapandet av en oövervinnerlig bild kring förbandet195. När operationer genomfördes utan tyngre 
fordonsalternativ försökte man hitta lösningar för att bibehålla förbandets skyddsnivå196. Då 
förbandet inte var involverat i stridigheter är det svårt att avgöra om skyddsnivån var tillräcklig eller 
inte. Klart är att ingen skadades till följd av våldshandlingar mot förbandet. Om detta beror på 
åtgärder vidtagna och materiel på kompaniet eller andra faktorer går alltså inte att avgöra utifrån 
materialet. Dock var man inom kompaniet försiktig och vidtog åtgärder samtidigt som man var 
mycket nöjd med och identifierade fordonen som en viktig aspekt i kompaniets skydd.  

Vad gäller sjukvårdsskyddet fanns genom nästan hela insatsen vissa begränsningar i skyddet mot 
malaria, främst genom brister i kemisk behandling av materiel samt vissa brister i personlig 
utrustning197,198. Sjukdomsläget bedömdes dock som gott för de förhållanden man verkade inom, 
även om en del personal insjuknade i malaria efter hemkomst till Sverige199. Man hade också 
kontinuerlig svårighet vad avser tillgång på läkarkompetens, och till viss mån sjukvårdstillgång eller 
kvalitet. Detta inverkade faktiskt begränsande på förbandets verksamhet200. Vad gäller säkerheten 
vid campen förelåg vissa begränsningar med hänsyn till dess placering, och oenigheter vad gäller 
skyddet av densamma201,202.  

Det taktiska slutläget definierades som när LA:s enheter har löst sina tilldelade operativa uppgifter 
och överlämnat uppgiften i området till sina efterträdare. Det är svårt att analysera huruvida detta 
faktiskt ägde rum. Klart är att den svenska insatsen avskaffades 2006 och att en annan nation tog 
över. Således uppfylldes slutläget då de operativa uppgifterna i praktiken upphör när man avvecklar. 
Huruvida man var färdig med insatsen, eller om det var önskvärt att förbandet kvarstannade, framgår 
inte i materialet i detta arbete.  

FN och UNMIL värdesatte starkt och efterfrågade ett förband med motsvarande förmåga som det 
svenska203. Förlängningar av insatsen skedde på initiativ av regeringen med informella kontakter med 
FN204  med samma argument för skälen till svenskt deltagande som tidigare205. I samma tidsperiod 
som det svenska bidraget drogs tillbaka fanns det dock tecken på att UNMIL minskade sin militära 

                                                             
194 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 1) 
195 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, p. 2) 
196 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 13) 
197 (Ibid, pp. 37-38) 
198 (Försvarsmakten, 2005, LA 03 Slutrapport, p. 3 (Bilaga I)) 
199 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 5) 
200 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, pp. 17-18) 
201 (Försvarsmakten, 2006, LA 04 Slutrapport, p. 5) 
202 (Försvarsmakten, 2006, LA05 Slutrapport, pp. 12-13) 
203 (Regeringen, 2005) 
204 (Regeringen, 2005, p. 4) 
205 (Ibid, p. 12) 
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närvaro något och var fortsatt beredd att göra det om situationen skulle hålla i sig, även om det 
svenska bidraget ersattes med ett annat förband206. Detta kan tyda på att säkerhetssituationen 
förbättrats så pass att det svenska förbandet inte längre var lika behövt, men kan också tyda på att 
den svenska regeringen använde detta som incitament för att skapa ett slutläge för insatsen. 

I operationsordern angav man också som kriterier för framgång i insatsen att man skulle bidra 
positivt till fredsprocessen i Liberia, att insatsen genomfördes med minimerade skador och inom 
ekonomisk ram. Som analysen ovan visade bidrog förbandet till UNMIL:s målbild och således också 
fredsprocessen. Även om de ingående faktorerna i varje kategori för den analysen också är mycket 
svåra att mäta, tycks bilden av den genomförda verksamheten och kopplingen till den strategiska 
målbilden peka mot att förbandet bidrog positivt till fredsprocessen i Liberia.  

Vad gäller skador och förluster är verksamheten troligtvis genomförd med en minimerad kvot. Dock 
insjuknade ett antal i personalen i malaria efter hemkomst, och det fanns givetvis andra skador till 
följd av olyckor och/eller medicinska besvär. Då detta arbete inte är inriktat mot att värdera huruvida 
sjukvårdsresurserna var tillräckliga eller inte för att eventuellt totalt förebygga förekomsten av dessa 
skador går det inte att dra någon definitiv slutsats angående detta. Det som dock framgår i 
rapporterna är att sjukvårdsresurserna till viss del var begränsade, men att det inte var onormalt 
mycket skador eller sjukdom på förbandet207. I ett ekonomiskt avseende är detta arbete lika lite 
inriktat, och i det material arbetet utgår ifrån framgår inte huruvida den ekonomiska ramen har 
uppfyllts, varför inga slutsatser kan dras gällande detta. 

Sammanfattande resultat 

Sammanfattning UNMIL:s  målbild 
Kompaniets verksamhet bidrog främst till att skydda FN:s personal, faciliteter och civila. Detta 
uppnådde man genom ett aktivt agerade där patrullering och uppvisande av förbandet utgjorde 
kärnverksamheten. Detta bidrog sannolikt positivt för att skapa goda säkerhetsförutsättningar. 
Förbandet var också tydligt kravställt mot att kunna verka med våld mot en eventuell motståndare. 
Implementeringen av fredsprocessen fick också stort fokus från kompaniet, främst som en följd av 
samma patrullering. Det humanitära arbetet i landet torde också indirekt ha påverkats positivt av en 
förbättrad säkerhetssituation i landet. Stödet för genomförandet av eldupphör tycks ha varit den 
faktor man bidrog minst till. Det bidrag man gav var i denna kategori främst indirekt, och var till stor 
del kopplat till kompaniets underrättelseinhämtning. Kompaniet  kunde genom sin goda rörlighet 
direkt bidra till att lösa FN:s uppgifter för utvidgat mandat och medgav därför operativ flexibilitet för 
UNMIL. 

                                                             
206 (Förenta Nationerna, 2006, Thirteenth progress report of the Secretary-General on the United Nations 
Mission in Liberia, p. 13) 
207 (Försvarsmakten, 2006, C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), p. 5) 
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Sammanfattning Regeringens målbild 
Kompaniet bidrog aktivt till uppfyllnaden av regeringens incitament för deltagandet till insatsen. Man 
bidrog främst genom att genom att med god kvalitet inom förbandet framgångsrikt bidra till UNMIL:s 
målbild enligt ovan.  

Sammanfattning Operation ”Harmatta” 
Inom ramen för den svenska operationsordern för insatsen misslyckades man med att uppnå taktisk 
interoperabilitet inom den egna bataljonen. Detta hade konsekvenser på insatsens genomförande 
och hade kunnat bli farligt om en mer komplex situation uppstått.  

Man uppnådde i huvudsak rekryteringsmålen och lyckades bli operativ i insatsområdet. Förbandets 
skydd uppnåddes genom ett taktiskt agerande med tilldelade resurser samt ett aktivt uppträdande 
inom förbandet. I huvudsak uppnådde man kraven på långsiktigt sjukvårdsskydd men för få 
tillgängliga sjukvårdsresurser begränsade till del verksamheten.  

Slutläget uppnåddes i praktiken när man började avveckla förbandet, dock är det oklart om det 
taktiska slutläget förelåg innan avveckling. Kompaniet uppnådde i huvudsak de kriterier för framgång 
man satte upp, främst genom att bidra positivt till fredsprocessen i Liberia. Slutligen förefaller det 
troligt att insatsen genomfördes med minimerade skador. Det går inte att utifrån materialet som 
ligger till grund för detta arbete avgöra om insatsen genomfördes inom ekonomisk ram. 

Diskussion 
I analysen visades på hur det svenska kompaniet bidrog till att uppfylla UNMIL:s målbild såväl som 
svenska politiska incitament och svenska militära framgångsfaktorer. Vilka slutsatser kan man då dra 
utifrån detta? 

Först och främst kan det kanske tyckas konstigt att ett modernt svenskt bidrag i en modern 
fredsfrämjande insats lägger stor vikt vid traditionella militära uppgifter. Samtidigt går det att 
fundera över varför just mekskytte valdes för insatsen. Dock måste man komma ihåg att ju mer 
komplexa uppgifter en operation ställer på de involverande aktörerna desto mer nischade måste de 
fredsbevarande styrkorna vara208. Med detta i åtanke tycks det således vara ett bra att låta ett 
förband göra vad det gör bäst, även inom ramen för en fredsbevarande operation.  

Ett svenskt mekskyttekompani är i grunden byggt för manöverkrigföring mot en konventionell 
motståndare i ett modernt konventionellt krig. Således vore det konstigt att förvänta sig att ett 
sådant förband skulle genomföra uppgifter de inte är normerade för. Det kan givetvis diskuteras om 
ett mekskyttekompani i så fall är dimensionerat för fredsfrämjande uppdrag. Dock visade analysen 
och FN:s önskan om att få en stark reserv att man kan argumentera för att mekskytte har en roll att 
spela, och är således lämpade för fredsfrämjande operationer. Dock verkar uppgifterna basera sig till 
stor del på att förbandet finns och har en viss förmåga, snarare än att man aktivt utövar denna 
förmåga dvs. idkar väpnad strid. 

                                                             
208 (Williams, 2010, p. 5) 
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Det svenska mekskyttekompaniets bidrag till UNMIL:s målbild tycks också gå i linje med slutsatser 
dragna angående fredsbevarande operationer i Afrika. Tidigare har det identifierats att deltagande 
styrkor måste vara starka nog att kunna försvara sig själva och andra, att man måste ha lämpliga 
fordon samt att avancerade nationer måste bidra till fredsfrämjande operationer för att överkomma 
diverse problem associerade med dessa209. Mekskyttekompaniets aktiva uppträdande och goda 
operationella rörlighet kan således ha gått en lång väg för att täcka upp för eventuella personella 
och/eller förmågerelaterade överansträngningar som skulle kunna ha uppstått om inte 
mekskyttekompaniet hade funnits i UNMIL. 

Ur ett svenskt politiskt perspektiv kunde kompaniet bidra till att uppfylla en politisk vilja eller målbild. 
Det var alltså möjligt att agera politiskt-strategiskt med ett till antalet mycket litet förband, som dock 
hade god kvalitet. Detta kan bero på att det finns en lucka i moderna fredsbevarande operationer, 
där västländer måste gå in med avancerade förband för att fylla denna210. Om så är fallet kan detta 
medge ett fortsatt svenskt aktivt deltagande i FN:s insatser med högkvalitativa förband, där antalet 
inte i första hand är avgörande. Således kan Sverige med bas i detta och med en liten försvarsmakt 
fortfarande spela en viktig roll i FN:s arbete världen över.  

Vad visar då insatsen med kompaniet inom UNMIL och QRF-bataljonen på? Kompaniets verksamhet 
och förutsättningar inom UNMIL faller i stort inom ramen för de förutsättningar Ekengard beskrev 
under tidigare forskning. Insatsen hanterade en inomstatlig konflikt där tyngdpunkten kanske var 
svår att identifiera. Vidare var insatsen för svensk del multinationell ner på bataljonsnivå, vilket gav 
upphov till svårigheter som visades i analysen. Man arbetade också inom FN som upplevdes som 
byråkratiskt och administrativt tungt, personkontakter inom högre stab visade sig vara avgörande. 
Insatsens målsättningar var till stor del mycket politiska, och kan i många fall uppfattas som vaga. 
Detta innefattar även de ordrar och direktiv som kom från svensk administration. Slutligen hade man 
inom vissa förutsättningar ett stort mandat för våldsanvändning211.  

Problematiken inom bataljonen är samtidigt mycket viktig att ta hänsyn till. Analysen visade att man 
misslyckades med en avgörande framgångsfaktor för insatsen då bataljonen man ingick i inte 
lyckades samordna sig tillräckligt varför det svenska kompaniet agerade mer eller mindre enskilt. I 
skenet av rapporten skriven av Honig och Käihkö212 kan detta ha medfört att ett ökat ansvar kan ha 
uppstått ner på kompaninivå, då glappet mellan strategisk, operativ och taktisk nivå kan ha ökat till 
följd av svårigheter att samarbeta med såväl UNMIL:s högre stab som inom bataljonen.  

För en kompanichef skulle detta i förlängningen kunna medföra att denne måste söka uppgifter i en 
strategisk målbild för att kunna verka med sitt förband inom insatsen. Analysen visade dock att ett 
kompani faktiskt kan bidra mycket positivt till en strategisk målbild, varför detta i sig inte 
nödvändigtvis måste begränsa ett agerande. Slutrapporterna förhåller sig mycket kritiska till att man i 

                                                             
209 (Williams, 2010, pp. 6-7) 
210 (Ibid, p. 7) 
211 (Försvarsmakten, 2004, ATK ORDER FÖR OPERATION HARMATTA INSATSEN I LIBERIA: UNMIL (OPORD LA), 
pp. E-26 (Annex E)) 
212 (Honig & Käihkö, 2012) 
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framtiden skulle verka inom multinationella bataljoner. Man måste dock komma ihåg fördelen med 
dessa enligt Ekengards rapport213, utan en multinationellt samarbete kanske inte någon del av 
bataljonen överhuvudtaget hade kunnat åka till insatsområdet. Sett i detta ljus är en dåligt 
fungerande bataljon oändligt mycket bättre än ingen alls.  

Kompaniets verksamhet tycks ha varit huvudsakligen militär till sin natur, även om man med detta 
har lyckats bidra positivt till fredsutvecklingen i landet. Bataljonen hade en ganska vid och 
ospecificerad uppgift då den var styrkereserv. Operationerna man genomförde tycks dock ha haft 
tydliga mål och syften. Dock kunde svårigheten med att samarbeta med FN och bataljonens 
oförmåga att leda sig själv kopplat till den operativa frihet förbandet hade, ha lett till att de svenska 
officerare som förde befäl blivit tvungna att förlita sig mer på egen erfarenhet och tidigare utbildning 
än på reella mål för insatsen.  

Då svensk ledningsfilosofi inom fredsbevarande insatser är ifrågasatt, är det inte otänkbart att detta 
skulle kunna ha skett. Om detta skulle ha skett hade kompaniets bidragande faktor till den 
strategiska målbilden kanske kommit mer ur slump än ur etablerade målsättningar, särskilt med 
tanke på att rapporterna angav att man inom kompaniet hade liten erfarenhet av FN som system.  

Det är svårt att utifrån det underlag som finns för detta arbete, definiera om det här problemet 
uppstod i praktiken. Det som står klart är att det kan ha förekommit en allvarlig risk att en chef på 
taktisk nivå på eget bevåg tvingas att försöka uppnå en strategisk målbild med kompaniresurser. Det 
är svårt att dra några generella slutsatser angående detta, men om risken fanns i detta fall är det inte 
omöjligt att det uppstår igen.  

Samtidigt tyckts det vara tydligt att kompaniet faktiskt bidrog på ett mycket positivt sätt till 
fredsprocessen, vilket på många sätt säger emot det väldigt skeptiska bilden som ges ovan. Idag finns 
dessutom en FN-doktrin designad för fredsfrämjande operationer. Doktrinen i sig berörs inte i detta 
arbete då den inte fanns vid tiden för insatsen. Dock kan man dra som slutsats att det kan finnas ett 
behov av att utbilda svenska officerare i FN:s doktrin, och i FN som organisation för att så långt som 
möjligt säkerställa att önskvärd effekt uppnås med de svenska förband man bidrar med till 
fredsbevarande insatser inom FN. 

En annan mycket intressant aspekt som framkommit genom analysen i detta arbete är svårigheten 
att mäta framgången i insatsen. Då framgång rent militärt i en fredsbevarande insats baseras på att 
våldshandlingar inte genomförs blir det mycket svårt att rent vetenskapligt bedöma exakt vilken 
faktor som avgjorde att en våldshandling inte skedde, samt i vilken grad en viss faktor bidrog till att 
påverka detta. Det är givetvis svårt att säga om detta gäller i samtliga motsvarande fall, eller om det 
är en fenomen som präglar just detta fall, eller kanske enbart denna fallstudie. Dock är problemet så 
pass anmärkningsvärt att en diskussion krävs. 

Det här problemet kan således uppstå även när målsättningen för en insats blir mer politisk och inte 
rör traditionella militära faktorer. Det går som analysen visade att knyta viss del av kompaniets 

                                                             
213 (Ekengard, 2010, p. 25) 
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verksamhet direkt till freds- och statsbyggande processer såsom val eller humanitärt arbete. Dock 
bestod kompaniets verksamhet till stor del av rutinmässig patrullering och styrkeuppvisning. 

Här framstår problemet i klart ljus. Hur kan man mäta kompaniets framgång i sitt dagliga rutinarbete 
när målet mäts i politiska processer och andra aktörers förmåga att arbeta ostört? För det första 
måste man komma underfund med varför det måste kunna mätas. Dels finns det inom ledningen ett 
intresse av att en insats ingående komponenter agerar så effektivt som möjligt. Detta skrevs bland 
annat i Brahimirapporten. Dessutom finns ett intresse på taktisk nivå av att genomföra verksamheten 
så effektivt som möjligt kopplat till en rad olika faktorer. Bland annat måste man förhålla sig till 
uppgiftens konkreta lösande, men också till förbandets egna skydd.  

Det är tydligt att man gjorde sådana planeringar och bedömningar inför och med tanke på de 
operationer som kompaniet genomförde. Som visats, finns det dock en risk för att en taktisk enhet 
på låg nivå frikopplas från övre hierarkiska nivåer. Detta kombinerades i denna insats med en 
ledningsfilosofi som kanske inte är aktuell för en modern fredsfrämjande insats, och en officerskår 
som har liten erfarenhet av dessa och systemet kring dem. I detta eller ett motsvarande fall skulle 
detta kunna bädda för att framgångsmätningar på taktisk nivå blir ytterst nödvändiga för att kunna 
lösa uppgiften. 

Det föreligger alltså ett stort behov av att utveckla förståelsen och förmågan för svenska officerare 
att kunna mäta framgång i den dagliga verksamheten i fredsfrämjande insatser. Om fram- eller 
motgången kan preciseras och definieras kan en officer skapa sig förutsättningar för att kunna agera.  

Det är dock utifrån analysen i detta arbete svårt att dra några slutsatser kring vad som krävs för att 
framgångar skall kunna mätas. Någonting som kan vara viktigt är underrättelser och information. För 
att kunna skapa förståelse för verksamheten på låg nivå torde information vara avgörande.  

Om informationsinhämtningen är framgångsrik på låg nivå men sedan återrapporteras dåligt får ett 
förband svårt att förstå vad man uppnått. Skulle återrapporteringen sättas i system och bli effektiv på 
så låg nivå som möjligt skulle istället förutsättningar för förståelse uppnås. För att detta skall bli 
verkliget krävs en omfattande analys om vilken information som blir intressant för att mäta 
framgång, samt hur man kan skapa ett dynamiskt informationspridningssystem med stor 
tillgänglighet. 

Slutsatser 
 Kompaniets verksamhet bidrog överlag positivt till den strategiska målbilden inom UNMIL, 

och därmed uppnådde man också politisk-strategisk effekt från svenskt håll.  
 Mekskytte hade en viktig roll att spela inom UNMIL, där god operativ rörlighet och ett aktivt 

uppträdande var kännetecken för framgång. 
 För att motverka risken av att svenska officerare i taktisk roll behöver förhålla sig till 

strategiska styrdokument för att kunna verka med sitt förband inom ramen för 
multinationella och dimensionella FN-insatser, bör de utbildas i FN:s doktrin och FN som 
system. Detta skulle också kunna leda till ökad förmåga för samarbete inom multinationella 
operationer. 
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 Det är svårt att utifrån kompaniets taktiska kontext mäta framgång i den moderna 
fredsfrämjande operation UNMIL utgjorde. 

Förslag till vidare forskning 
För att bredda studien skulle intervjuer med kompanichefer inom den svenska insatsen behöva 
göras. Detta skulle kunna svara på huruvida de upplevde sig som frikopplade från den övriga 
organisationen och om de upplevde att de behövde tolka den strategiska målbilden för att kunna 
bedriva verksamhet. En sådan undersökning skulle sprida ljus över den eventuella problematiken.  

Vidare behövs djupare forskning för att utröna i vilken mån svenska officerare kan behöva agera 
självständigt för att lyckas bidra till en strategisk målbild. Detta är inte minst kopplat till behovet av 
att kunna mäta framgång på taktisk nivå i fredsfrämjande insatser med politiska målsättningar. En 
omfattande undersökning angående hur framgång och motgång mäts bör således genomföras i syfte 
att kunna skapa underlag för taktiska officerare att kunna agera effektivt i fredsfrämjande 
operationer.  

  



Mekskytte i fredens tjänst 

Svenskt mekskyttekompani i multidimensionell fredsbevarande operation 

Karl-Gustav Stigenäs, OP09-12  

 

2012-05-16 Sida 36 
 

Litteraturförteckning 
Bellamy, A. J. & Williams, P. D., 2010. Understanding Peacekeeping. Cambridge: Polity Press. 

Bodén, M., 2006. Har FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer i Afrika?, 
Stockholm: Försvarshögskolan. 

Denscombe, M., 2009. Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Ekengard, A., 2010. Svensk militär ledningsfilosofi möter samtida fredsfrämjande operationer, 
Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut. 

Förenta Nationerna; Department of Peacekeeping Operations och Department of Field Support, 
2008. United Nations Peacekeeping Operations; Principles and Guidelines, New York: Peacekeeping 
Best Practices Section, Division of Policy, Evaluation and Training, Department of Peacekeeping 
Operations, United Nations Secretariat. 

Förenta Nationerna, 2003. Report of the Secretary-General to the Security Council on Liberia, New 
York: Säkerhetsrådet. 

Förenta Nationerna, 2004. Third progress report of the Secretary-General on the United Nations 
Mission in Liberia, New York: Säkerhetsrådet. 

Förenta Nationerna, 2005. Resolution 1638, New York: Säkerhetsrådet. 

Förenta Nationerna, 2006. Resolution 1657, New York: Säkerhetsrådet. 

Förenta Nationerna, 2006. Thirteenth progress report of the Secretary-General on the United Nations 
Mission in Liberia, New York: Säkerhetsrådet. 

Förenta Nationerna, u.d. www.un.org. [Online]  
Available at: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml 
[Använd 15 05 2012]. 

Förenta Nationerna, u.d. www.un.org. [Online]  
Available at: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/mandate.shtml 
[Använd 25 04 2012]. 

Förenta Nationerna, u.d. www.un.org. [Online]  
Available at: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml 
[Använd 25 04 2012]. 

Försvarsmakten, 2002. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Högkvarteret. 

Försvarsmakten, 2004. ATK ORDER FÖR OPERATION HARMATTA INSATSEN I LIBERIA: UNMIL (OPORD 
LA), Stockholm: Högkvarteret. 



Mekskytte i fredens tjänst 

Svenskt mekskyttekompani i multidimensionell fredsbevarande operation 

Karl-Gustav Stigenäs, OP09-12  

 

2012-05-16 Sida 37 
 

Försvarsmakten, 2004. Fastställande av PTOEM för tillämpning för LA01 samt utbildning av LA02, 
Stockholm: Högkvarteret. 

Försvarsmakten, 2005. LA 03 Slutrapport, Stockholm: Högkvarteret. 

Försvarsmakten, 2006. C ATK slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), 
Stockholm: Högkvarteret. 

Försvarsmakten, 2006. C ATK Slutrapport efter insats med mekskkomp i UNMIL (LA01-LA05), 
Stockholm: Högkvarteret. 

Försvarsmakten, 2006. LA 04 Slutrapport, Monrovia: SWECON/UNMIL. 

Försvarsmakten, 2006. LA05 Slutrapport, Monrovia: SWECON/UNMIL. 

Försvarsmakten, 2011. Markstridsreglemente 1:4 Nomenklatur för Markstrid (Förhandsutgåva 3), Ort 
ej angiven: Markstridsskolan. 

Försvarsmakten, u.d. forsvarsmakten.se. [Online]  
Available at: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-
insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/UNMIL--Liberia/ 
[Använd 23 05 2012]. 

Försvarsmakten, u.d. Forsvarsmakten.se. [Online]  
Available at: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok/?l=M 
[Använd 27 05 2012]. 

Honig, J. W. & Käihkö, I., 2012. Challenges of Command: The Rise of the ‘Strategic Colonel’, 
Stockholm: Försvarshögskolan. 

Regeringen, 2003. Regeringens proposition 2003/04:61, Stockholm: Regeringen. 

Regeringen, 2005. Regeringens proposition 2005/06:67, Stockholm: Regeringen. 

Williams, P. D., 2010. africacenter.org. [Online]  
Available at: http://africacenter.org/wp-content/uploads/2010/03/AfricaBrief-3.pdf 
[Använd 09 04 2012]. 

 

 


