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Vinst eller förlust, en studie av Libanonkriget 2006 
 

Sammanfattning: 

Hur ska resultatet av ett krig mätas, på vilket sätt är det möjligt att opartiskt bedöma vem som 
vunnit eller förlorat. I många fall är resultatet uppenbart, ingen tvivlar t.ex. på att Storbritannien 

vann Falklandskriget, utfallet på slagfältet motsvarar uppfattning av vem som vann kriget. Men i 
många moderna krig är situationen en annan, utgången kan vara omtvistad, eller så är det svårt att 
uppfatta om kriget överhuvudtaget har avslutats. I uppsatsen används score-keeping teorin som är 

ett sätt att analysera resultatet av ett krig, vilken aktör vann? Fallet som analyseras är Libanonkri-
get 2006 som utkämpades mellan Israel och Hizbollah och är intressant då resultatet dels är om-

tvistat samt att det skedde mellan en stat och en organisation som är grupperad inom och verkar 
ifrån en annan stat. 
Uppsatsens syfte är därför att utifrån score-keeping teorin analysera Libanonkriget 2006. 

Den vetenskapliga frågan som skall besvaras är: Vilken aktör kan sägas ha vunnit Libanonkriget 
2006 utifrån score-keeping teorin. 

Designen för undersökningen är en teorikonsumerande studie av Libanonkriget 2006 där av teorin 
givna variabler operationaliseras för att kunna ställas mot ett urval ur empirin. Undersökningens 
resultat visar att utifrån score-keeping teorin kan Hizbollah anses vara vinnare i Libanonkriget 

2006. Vidare visar undersökningen på ett antal utmaningar med att tillämpa score-keeping teorin 
på Libanonkriget 2006 med hänsyn till den asymmetri som rådde mellan aktörerna. 
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Win or lose, a studie of the 2006 Lebanon war  

 

Abstract: 

How can the outcome of a war be measured, in what way is it possible to impartially determine 
who won or lost. In many cases the result is obvious, as there is no doubt that Great Britain won 

the Falklands war, the outcome on the battlefield was equivalent of the perception of who won the 
war. But in many modern wars the situation can be different, the outcome may be disputed, or it is 
even hard to understand if the war has finished at all. This essay is using score-keeping theory, 

which is a way to analyze the outcome of a war, who won? The case analyzed in this essay is the 
Lebanon war in 2006 which was fought between Israel and Hezbollah and is interesting because 

the result is both much-disputed and it was fought between a government and an organization that 
was deployed within and acting from another state. 
The purpose of this essay is therefore to analyze the 2006 Lebanon war by applying the score-

keeping theory. 
The scientific question to be answered is: Which participant can be stated to have won the 2006 

Lebanon war on the basis of score-keeping theory. 
The design of the study is a theory-consuming survey of the 2006 Lebanon war, where the given 
variables from the theory are operationalized to be set against a selection from the empirics. The 

survey´s result shows that according to the score-keeping theory Hezbollah is considered to have 
won in the 2006 Lebanon war. Furthermore, the survey shows a number of challenges in applying 
the score-keeping theory in the 2006 Lebanon war, given the asymmetry that prevailed between 

the participants. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Att Berlins fall den 30 april 1945 markerar nazisternas nederlag under andra världskriget är en 
uppfattning som de flesta delar, resultatet på slagfältet överensstämmer med vem som uppfattades 
som segrare.1 Det är på så sätt vi är vana att sedan tidigare att uppfatta ett krigsslut. I en del av 

dagens krig däremot är det inte längre lika enkelt att uppfatta vem som vunnit eller om kriget 
överhuvudtaget avslutats. Ett exempel är när USA bestämde sig för att skicka trupper för att 

skydda hjälpsändningar till det somaliska folket under operation Restore Hope. Insatsen bedöms 
ha räddat livet på tiotusentals Somalier, två av den ledande krigsherren Adids medhjälpare togs 
till fånga. Det genomfördes en räddningsoperation av överlevande från besättningarna från två 

helikoptrar som blivit nedskjutna i den numera berömda Black-Hawk down händelsen. Under den 
undsättningsoperation som genomfördes var förhållandet mellan amerikanska stupade och rebel-

ler 1:502. Eftervärldens och framförallt den amerikanska opinionens uppfattning var att Restore 
Hope var ett misslyckande.3 Utfallet på slagfältet motsvarar inte bedömningen av i vilken grad 
operationen var segerrik eller inte. Något som i hög grad kom att påverka USA:s beslut att för-

hålla sig passiva vid folkmordet i Rwanda i april 2004 bara några månader efter händelserna i 
Somalia.4  

 
In summary, perceptions of victory not only affect the account book of history but al-
so shape the fate of leaders, democratic processes, support for foreign policies, and 

the lessons used to guide decisions in the future.5 
 

Hur ska utfallet i ett krig mätas, på vilket sätt är det möjligt att opartiskt bedöma vem som vunnit 
eller förlorat. I många fall är det uppenbart vem som vann respektive förlorade ingen tvivlar t.ex. 
på att Storbritannien vann Falklandskriget, utfallet på slagfältet motsvarar uppfattningen. Kriget 

avslutas med att en kapitulation skrivs under och vid hemkomsten är det pompa och ståt för de 
segrande styrkorna. Men att däremot analysera vem som vann kriget mellan Eritrea och Etiopien 

1998-2000  är svårare då kriget slutade i ett sorts dödläge, så i befolkningens perspektiv finns det 
bara förlorare. 
 

I en vidare kontext är det intressant för militärteorin att veta hur bedömningen av vilken aktör 
som vann kan göras. Vad är krig och hur uppnås seger i krig är de två centrala frågeställningarna 

inom militärteorin.6 Båda frågeställningar är föremål för omfattande vetenskapligt arbete syftande 
till att dels öka kunskapen om krig allmänt men också för att konstruera och pröva teorier som är 
generella d.v.s. som inte bara är giltiga under ett krig med dess speciella förutsättningar. För att 

kunna undersöka den andra frågan, hur seger uppnås i krig så är det intressant att först undersöka 
vem som vann i kriget eller vem som uppfattades ha vunnit kriget. Finns det inte en klar uppfatt-

                                                 
1 Johnsson Dominic D.P and Tierney Dominic, Failing to win: perceptions of victory and defeat in international 
politics, President and Fellows of Harvard college, USA, 2006, s. 1 
2 En stupad amerikan per femtio stupade motståndare, Författarens anm.   
3 Johnsson m.fl., s. 3 
4 Ibid, s. 5 
5 Ibid, s. 5 
6 Widèn Jerker, Ångsröm Jan, Militärteorins Grunder, FMLOG ServE Sthlm CT&D 2004, s. 8  
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ning om vem som vunnit oavsett om det är på taktisk, operativ eller strategisk nivå är det svårt att 
komma vidare i hur vinsten uppnåddes i det specifika fallet. 
 

Dominic D. P Johnsson och Dominic Tierny redovisar i sin bok Failing to Win7 två teorier som 
kan användas för att undersöka och förstå hur uppfattningen om vinst eller förlust uppkommer. 

Teorierna kallas för score-keeping8 och matchfixing och kan användas var för sig eller tillsam-
mans.9 
 

However, score-keeping is also the way we think people ought to evaluate success 
and failure. Score-keeping is a mode of judgment that focuses on tangible gains and 

losses and aims achieved and not achieved. It also explicitly incorporates the dimen-
sions of difficulty and importance, and it seeks to clarify the relevant time points. 
Score-keeping integrates all of the major definitions of victory and I therefore suffi-

cient to provide a sound basis of judgment.10 
 

I denna uppsats kommer score-keeping teorin användas för att analysera ett för uppsatsen intres-
sant fall nämligen kriget mellan Israel och Hizbollah 2006 även kallat andra Libanonkriget (be-
nämns hädanefter Libanonkriget 2006). Libanonkriget 2006 startade den 12 juli och varade intill 

den 14 augusti 2006 då den av FN framförhandlade vapenvilan trädde i kraft.11 Kriget startade 
som en följd av bl.a. Hizbollahs raketattacker mot norra Israel och kidnappningen av två Israeli 

Defence Forces (IDF) soldater. Israelernas svar var då att försöka förstöra Hizbollahs innehav av 
medelräckviddiga raketer vilket de i viss mån lyckades med.12 
 

Från de inledande relativt begränsade striderna så eskalerar situationen till ett 34 dagar långt krig 
där Israel bl.a. bombar Beiruts flygplats och upprättar en blockad av Libanons hamnar. När kriget 

avslutas i och med eld upphör avtalet är majoriteten av bedömarnas uppfattning att Hizbollah var 
den vinnande aktören. Om den intresserade idag gör en sökning på wikipedia om Libanonkriget 
2006 så hävdas att båda sidor utropar sig till vinnare.13 Vad är sant? 

Libanonkriget 2006 är intressant för en sådan undersökning såtillvida att det utkämpas mellan en 
stat och en organisation som är grupperad och verkar inom och från en annan stat. Utifrån detta 

faktum kan sedan paralleller dras till många andra moderna konflikter t.ex. Afghanistan. 
 
 

                                                 
7

2008: Failing to Win named Best Book in International Studies, International Studies Association 
http://www.isanet.org/awards-grants/award-recipients.html, hämtad 2012-06-04 
8 Det engelska uttrycket behålls i uppsatsen. Författarens anm.  
9 Johnsson m.fl.,  s. 24 
10 Ibid, s. 33 
11 Cordsman Anthony H with Sullivan W.D and Sullivan G, Lessons of the 2006 Israeli-Hezbollah war,  Washing-
ton D.C, CSIS, 2007, s. 5 
12 Ibid, s. 4 
13

Libanonkriget 2006, Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Libanonkriget_2006, hämtad 2012-05-05 
 

http://www.isanet.org/awards-grants/award-recipients.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Libanonkriget_2006
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Uppsatsen syftar att utifrån score-keeping teorin analysera Libanonkriget 2006. 
Den vetenskapliga frågan som skall besvaras är: Vilken aktör kan sägas ha vunnit Libanonkriget 

2006 utifrån score-keeping teorin. 

1.3 Avgränsningar 

Förutom avgränsningar i syfte och frågeställningar så är uppsatsen ytterligare avgränsad genom 
ett antal ställningstaganden. En avgörande avgränsning är litteraturen där endast böcker och 

artiklar skrivna på svenska och engelska används. I Libanon kriget 2006 så finns det förutom de 
direkt inblandade Israel och Hizbollah även andra aktörer som i någon mån påverkade kriget som 
t.ex. Libanon och FN. Med hänsyn till det begränsade utrymmet som en C-uppsats omfattar så 

redogörs endast detaljer för de direkt inblandade aktörerna. Teorin avgränsas till att endast an-
vända score-keeping och den avgränsas ytterligare genom de indikatorer som tas upp och analys-

eras inom ramen för uppsatsen. Återigen är det tilldelad tid och uppsatsens omfång som är moti-
vet till avgränsningen. Ytterligare en aspekt som avgränsas bort är kostnaden för kriget samt de 
ekonomiska konsekvenserna efter kriget för respektive aktör. Dessa avgränsas bort då siffrorna 

riskerar att vara otillförlitliga då tiden och möjligheten att verifiera dessa inte finns inom ramen 
för arbetet. 

1.4 Tidigare forskning 

Trots att eld upphör förklarats sedan länge så pågår efterdyningarna av kriget fortfarande bl.a. så 
genomförde FN en förhandling den 28 mars 2012 med syfte att förmå IDF att lämna de norra 

delarna av staden Ghjar.14 Den säkerhetspolitiska dynamiken i området är omfattande och kriget 
2006 är bara en fortsättning på de tidigare Libanonkrigen. I detta perspektiv så finns det internat-

ionellt sett en mycket omfattande forskning där t.ex. en sökning på Libanonkrig i Military & 
Goverment Collection ger 937 träffar på artiklar och litteratur som avhandlar ämnet. Samma 
sökord på Janes Defence - News Module ger 511 träffar. 

  

Om forskningen delas upp och belyses med perspektiven att titta på själva kriget kontra teorier 

generellt för att avgöra vem som var framgångsrik så erhålls följande. 
Vid en sökning på Libanon kriget 2006 i Military & Goverment Collection ger det en träff på 242 
artiklar, varav påfallande många rör israels utnyttjande av sin militära förmåga under kriget. Vid 

Försvarshögskolan (FHS) så har det producerats tre stycken uppsatser, en artikel samt en rapport 
avseende kriget. Rapporten som Stephan Pson Thyrling har skrivit avhandlar i stort den reform 

som IDF genomförde till följd av Libanonkriget 2006 men där finns också sammanhanget som 
ledde fram till kriget. Uppsatserna avhandlar främst grundläggande förmågor på den israeliska 
sidan varav uppsatsen på D-nivån applicerar israelisk operationskonst på kriget bl.a. utifrån de 

speciella förutsättningar som rådde. 
Avseende forskning och litteratur som fokuserar på det andra perspektivet, är det tunnare. 

                                                 
14

Förenta Nationerna 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41662&Cr=lebanon&Cr1=&Kw1=Lebanon&Kw2=&Kw3= 
, hämtad 2012-05-05 

 
  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41662&Cr=lebanon&Cr1=&Kw1=Lebanon&Kw2=&Kw3
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En bok som publicerats i ämnet är ”explaining victory and defeat in modern battle” av Stephen 
Biddle där han undersöker vilken påverkan aktörernas tekniska utvecklingsnivå, relativa storlek 
och förmågan att sätta samman förband har för utgången av ett krig. Biddle`s ansats är mer kvan-

titativ och han redovisar statistiska beräkningsmodeller för hur utfallet av ett krig både kan be-
räknas i efterhand men också förutspås. 

Ingen publikation avseende den för uppsatsen valda teorin eller för den delen teorin applicerad på 
Libanonkriget 2006 har återfunnits. 

1.5 Centrala begrepp 
Hizbollah: direkt översatt från arabiska betyder ordet guds parti och är en milisgrupp samt ett 

politiskt parti verksamma i Libanon. Hizbollah bildades i samband med den israeliska invasionen 
av Libanon 1982. Organisationen är shiitisk med starka inflytelser från Iran och uttalade målsätt-
ningar är att driva ut Israel från Libanon samt främja den shiitiska befolkningens utveckling i 

landet. Inledningsvis så rekryterades många anhängare från den då mycket större och moderatare 
Amal rörelsen. Hizbollah har traditionellt sina starkaste fästen i södra Libanon, Bekaadalen och 

södra Beirut. Efter det libanesiska inbördeskrigets slut 1990 så har organisationen utvecklats till 
ett ledande politiskt parti med bl.a. program för social utveckling och de driver ett antal sjukhus 
och skolor. Hizbollahs nuvarande ledare är Hassan Nasrallah.15 

USA, Storbritannien, Kanada, Holland, Australien Israel och Bahrain har terroriststämplat hela 
eller delar av organisationen vilket EU dock valt att inte göra.16 

 
Asymmetrisk krigföring: Ett begrepp som kan användas för att kategorisera krig. Asymmetrin 
innebär att det finns en obalans mellan aktörerna i konflikten, de är inte jämbördiga i kvalité eller 

kvantité eller för kriget på olika sätt.17 

1.6 Källor och källkritik 

1.6.1 Källor 
Empiriska källor: 

Materialet i uppsatsen kommer uteslutande från olika sekundärkällor detta beroende på tids och 
resursskäl. De källor som utgör grunden i empirin redovisas då kvalitén på dessa i hög grad på-
verkar uppsatsens validitet och reliabilitet. Urvalet av litteratur har styrts utifrån principerna 

perspektiv och kvalité. Avseende perspektiv så författaren inte funnit någon litteratur som utifrån 
icke israeliska primärkällor redovisar Hizbollahs målsättningar och syn på kriget. Det innebär att 

litteraturen i huvudsak anlägger ett israeliskt perspektiv på Libanonkriget 2006 något som förfat-
tarna också påpekar i respektive bok. Detta faktum begränsar tillgänglig information och en viss 
risk för korsreferenser finns mellan litteraturen. För att i någon mån bredda litteraturens omfång 

finns boken The 33-day war som uppfattas representera ett libanesiskt perspektiv och är kritisk 
till den amerikanska politiska inblandningen i Libanonkriget 2006. 

                                                 
15 Hizbullah. http://www.ne.se/lang/hizbullah/203434, Nationalencyklopedin 
 http://www.ne.se/lang/hizbullah/203434, hämtad 2012-05-09. 
16 Euobserver.com 2008 
http://euobserver.com/24/22199, hämtad 2012-05-15 
17 Widèn m.fl., s. 45 

http://www.ne.se/lang/hizbullah/203434
http://euobserver.com/24/22199
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Kvalitetsperspektivet iakttas genom att utvald litteratur representerar officiella dokument och 
hemsidor samt är kopplade till välrenommerade institutioner och tidningar. Empirin bygger i 
huvudsak på följande litteratur. 

 
Gilbert Achar och Michel Warshawski med boken The 33-day war.  Boken beskriver i huvudsak 

kriget i en libanesisk kontext och vilka följdverkningar det fick både i Libanon och i Israel. Achar 
har tidigare varit bosatt och undervisat i Libanon. Warschawski är israel och grundare av Alterna-
tive Information Center i Jerusalem, han beskrivs som journalist och fredsaktivist. 

 
Stephen Biddle och Jeffrey A Friedman med boken The 2006 Lebanon Campaign and the future 

of warfare. Boken är skriven för The Strategic Studies Institute (SSI) som tillhör U.S. Army War 
College. Den beskriver främst Hizbollahs agerande under kriget och bygger på intervjuer med 
israeliska primärkällor. Båda författarna är amerikaner och en av dem har tillhört SSI. 

 
Anthony H Cordesman m.fl.  med boken Lessons of the 2006 Israeli-Hezbollah war. Boken är 

utgiven av The center for strategic and international studies (CSIS). CSIS är en politiskt obero-
ende och icke kommersiell organisation med säte i Washington DC. Författarna är amerikaner. 
 

Amos Harel och Avi Issacharoff med boken 34 days. Den beskriver kriget utifrån protokoll från 
israeliska regeringssammanträden, diskussioner i försvarsledningen samt intervjuer med över 200 

deltagare från kriget. Författarna påpekar svårigheten med att belysa Hizbollahs perspektiv, detta 
tas med i form av israeliska intervjuer med krigsfångar från Hizbollah. Båda är journalister och 
skriver för den israeliska tidningen Haaretz. 

 
Ett antal övriga källor samt internetkällor används för att komplettera framförallt den historiska 

kontexten samt för förklaringar av diverse begrepp. Dessa källor utgör ett stöd men påverkar inte 
uppsatsens resultat, det gör ovanstående litteratur i enlighet med uppsatsens avgränsningar. 
 

Är vald litteratur representativ för Libanonkriget 2006. Som redovisas i kapitel 1.3.1 så finns det 
en mängd artiklar och litteratur om kriget vilket innebär att allt inte kan tas med, ett val måste 

göras. Författaren anser att vald litteraturen är representativ givet uppsatsens syfte, tilldelad tid 
och omfång. 
Trovärdigheten i empirin bygger inte på de enskilda titlarna eller författarna utan att de obero-

ende av varandra, med utnyttjande av flera primärkällor kommer fram till ett resultat. Denna 
uppsats kan sedan använda framförallt de delar där samstämmighet råder. Där så inte är fallet och 

det har betydelse för uppsatsens resultat kommer det att påpekas. 
 
Teori källa: 

Dominic D. P Johnsson och Dominic Tierney med boken Failing to Win: Författarna beskriver 
utifrån de två teorierna score-keeping och matchfixing hur uppfattningen om segrare och förlo-

rare i ett krig analyseras fram. Utifrån detta visas sedan med ett antal exempel på hur det verkliga 
utfallet ibland skiljer sig från det uppfattade utfallet beroende på vilken teori som används. För-
fattarnas tes är att en analys med score-keeping kommer att ligga nära det verkliga utfallet. Men 

om matchfixing används så vrids verkligheten genom förvanskning via media och maktelit, 
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avgörande händelser och vilket mindset som observatören har. Författarna kan antas representera 
ett anglosaxiskt synsätt då de företräder universitet i USA och Storbritannien. 
 

1.6.2 Källkritik 
Den källkritiska analysen genomförs med de fyra källkritiska principerna äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet. Vidare måste vi skilja mellan berättelser och kvarlevor samt vilken 

kontext som råder d.v.s. strider det mot vad vi i övrigt vet.18 
 

Äkthet: Utifrån denna princip har författaren inte kunnat hitta något att invända, sekundärkällorna 
bedöms som äkta d.v.s. att de är vad de utger sig att vara.19 Utvald litteratur är från författare som 
i sammanhanget är välkända och som representerar välkända institut eller massmedia som bygger 

sin existens på trovärdighet. I den mån det existerar ett äkthetsproblem så beror det på att uppsat-
sens källor i sin tur indirekt är uppbyggda av andra källor som inte kan kontrolleras. Trovärdig-

heten i uppsatsen ökar beroende på det faktum att flera olika källor används. 
 
Tidssamband: Trovärdigheten bygger på att de i uppsatsen använda sekundärkällorna har hanterat 

tidskriteriet i sin forskning. Litteraturen är publicerad inom två år efter krigsslutet vilket indikerar 
ett nära tidssamband. Ett problem som kan uppstå p.g.a. det nära tidsambandet är att delar av 

informationen fortfarande var hemligstämplad och inte tillgänglig för författarna. 
 
Oberoende: Då uppsatsen uteslutande använder sig av sekundärkällor uppkommer per definition 

ett beroende i form av tradering d.v.s. uppgifterna har gått i flera led.20 För att i möjligaste mån 
undvika egna tolkningsfel så utnyttjas flera olika källor, som i sin tur till stor del utnyttjat pri-

märkällor för sin forskning. 
 
Tendens: Källorna får anses som tendensiösa i varierande grad endera beroende på etnicitet eller 

för att de representerar någon aktörs syn. De amerikanska källorna, oavsett om de representerar 
ett statligt eller oberoende institut riskerar att påverkas av värderingar som råder där. Som uppsat-

sen redovisar i den inledande bakgrundbeskrivningen så råder det delade meningar om utgången 
av kriget, något som ytterligare indikerar att det råder tendensproblem. Trovärdigheten i uppsat-
sen ligger återigen att använda flera olika källor för att avgöra var samstämmighet råder. 

  
Då empirin i uppsatsen föds av sekundärkällor är de att betrakta som berättelser. Litteraturen är 

inte helt samstämmig i alla avseende men ingen av dem uppfattas ligga helt utanför den kontext 
som existerar runt Libanonkriget 2006. 

1.7 Disposition 
I kapitel ett så redogörs för uppsatsens bakgrund samt syfte och frågeställningar utifrån det valda 

ämnet. Här återfinns rådande forskningsläge samt tidigare forskning inom området samt en be-
skrivning av använda källor med tillhörande källkritik. 

                                                 
18 Thurén Torsten, Källkritik, Stockholm, Liber AB, Andra upplagan, 2005, s. 13 
19 Ibid, s. 19 
20 Ibid, s. 53 
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I kapitel två så följer en redogörelse för den vetenskapliga metod som uppsatsen skrivs utifrån 
och hur det påverkar validitet och reliabilitet samt replikerbarhet. 
I kapitel tre beskrivs den valda teorin score-keeping och de variabler som sedan skall användas 

vid analysen tas fram genom steg ett av operationaliseringen av teorin. 
I kapitel fyra återfinns en historisk kontext för att ge läsaren ökade möjligheter att förstå proble-

matiken i regionen och påverkansfaktorer på Libanonkriget 2006. 
I kapitel fem vidtar empiri med analys. Där genomförs först steg två i operationaliseringen med 
syfte att ta fram de indikatorer som skall användas under analysen, resultatet presenteras i form 

av ett scorecard21 för respektive aktör. Dessa indikatorer används sedan för att analysera respek-
tive aktörs resultat av Libanonkriget 2006. Kapitlet avslutas med att resultatet av analysen pre-

senteras på ett sammanfattande scorecard för respektive aktör varefter slutsatser och svaret på 
uppsatsens vetenskapliga fråga redovisas. 
I kapitel sex redovisas en sammanfattande diskussion där också förslag på vidare forskning pre-

senteras. Uppsatsen avslutas med en litteratur och källförteckning i kapitel sju. 

2 Metod 

2.1  Inledning 
I kapitlet ska vald design och metod som används i uppsatsen beskrivas och förklaras i syfte att 
ge transparens åt hur undersökningen genomförs. 

2.2 Metodbeskrivning 
Övergripande: Undersökningen utgår från en redan existerande teori som appliceras på ett fall 
nämligen Libanonkriget 2006. Därmed kan undersökningens design sägas vara teorikonsume-

rande.22 Modellen som teorin presenterar används för att deduktivt studera utvald litteratur i syfte 
att utveckla teorins standardmässiga variabler till indikatorer relevanta för uppsatsen. Dessa 

indikatorer används sedan för att kvalitativt analysera utvald litteratur för att undersöka vilket 
utfall respektive indikator får. 
 

Metoden:  
Inledningsvis redovisas teorin i syfte att ge läsaren en helhets bild och förståelse av vad teorin 

omfattar och presentera modellen scorecard. Vidare redovisas de variabler som skall användas 
under empirin (steg 1 i operationaliseringen). Detta genomförs genom att översätta och konden-
sera de delar av teorin som kommer att användas. 

 
Analysen: 

 Därefter analyseras utvald litteratur deduktivt för att skapa en analysbild samt för att utveckla 
variablerna till indikatorer d.v.s. att ur empirin hitta respektive aktörs grundläggande mål23 med 
Libanonkriget 2006 (steg 2 i operationaliseringen). Dessa bildar respektive aktörs scorecard som 

                                                 
21 Det engelska uttrycket behålls i uppsatsen. Scorecard kallas den tabell där resultatet av en score-keeping 
analys presenteras, se kapitel 3. Författarens anm. 
22 Esaiasson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik och Wängnrud Lena,  Metodpraktikan, konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Upplaga 4.1, Nordstedts juridik AB, Stockholm. 2012, s. 89   
23 Begreppet grundläggande mål beskrivs i kapitel 3, Författarens anm. 
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redovisas. Att deduktivt analysera innebär att generella teorier testas med empiriska data.24 Oper-
ationaliseringen innebär att ge de nyckelbegrepp som kommer att användas ges ett exakt innehåll 
samt att avgränsa det som skall undersökas.25 Därefter ska utvald litteratur analyseras i syfte att ta 

fram empiri som kan ställas mot den teoretiska modellen. Detta sker genom en kvalitativ textana-
lys där underlaget systematiseras och värderas utifrån svårighet och betydelse,26 för att kunna 

analyseras och föras in i modellen. Resultaten värderas efter varje steg i empirin och förs in på ett 
scorecard för respektive aktör som när det är komplett används för att dra slutsatser och besvara 
uppsatsens vetenskapliga fråga. 

 
Med en undersökning som omfattar en teori och ett fall hade författaren kunnat gå den andra 

vägen och valt en teoriprövande design. Men med uppsatsens syfte är fallet d.v.s. Libanonkriget 
2006 i fokus vilket skulle göra en teorirövande studie lite tunn med hänsyn till att bara ett fall 
bearbetas.27 

Med samma metodologiska angreppsätt kan även andra krig och konflikter analyseras med score-
keeping teorin i syfte att klarlägga vem som var den vinnande aktören enligt teorin. 

2.3 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom den vetenskapliga metoden, därför redovisas 
dessa begrepps betydelse för uppsatsen. 

 
Validitet styrs bl.a. av vilket urval som görs och hur väl operationaliseringen överensstämmer 

med de teoretiska definitionerna givna av teorin, undersöker uppsatsen det som den avser att 
undersöka .28 Uppsatsen kan sägas ha ett validitetsproblem beroende på subjektivitet. Detta beror 
på att det är författaren som gör urvalet, översättning och operationalisering samt att författarens 

textanalys styr och värderar det som skall tas upp i undersökningen. 
 

Reliabiliteten är beroende på hur stringent undersökningen genomförs d.v.s. hur den praktiskt går 
till.29 Även här finns det ett inslag av subjektivitet i empirin beroende på att källmaterialet inne-
håller tradering i flera led av primärkällor. Uppsatsen trovärdighet underbyggs genom att källma-

teriel, metod, teori och empiri är redovisad på sådant sätt att undersökningen kan göras om av 
någon annan, den är replikerbar.30 

                                                 
24 Johannessen Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber AB, 2003, s. 
35 
25 Ibid, s. 44 
26 Begreppen svårighet och betydelse beskrivs i kapitel 3.  Författarens anm. 
27 Esaiasson m.fl., s. 89 
28 Bjereld Ulf, Demker Maria, Hinnfors Jonas, Varför vetenskap, Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 112 
29 Ibid, s. 115 
30 Esaiasson m.fl., s. 32f 
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3 Teori 

3.1 Inledning 
I detta kapitel så redogörs inledningsvis för score-keeping teorin och därefter sker en operational-
isering (steg 1) av teorin som senare skall användas under empirin. 

3.2 Score-keeping teorin 
Uppfattningen om vem som segrade respektive förlorade ett krig är en direkt återspegling av 
resultatet baserat på ett scorecard där väsentliga vinster och förluster är listade. 
 

…if you are trying to understand why someone evaluated a battle in a certain way, 
then before invoking anything more complex, it makes sense to ask what happened 

on the battlefield.31 
 
Det är för en observatör mycket svårt veta om bedömning av vinst eller förlust i ett krig är gjord 

utifrån score-keeping eller om även andra faktorer spelar in. Vi kan däremot jämföra ett scorecard 
för att se om det överensstämmer med den allmänna uppfattningen om vem som vann respektive 

förlorade. Råder det överensstämmelse är det sannolikt men inte säkert att score-keeping använts. 
Den kausala länken kan förstärkas om de väsentliga vinsterna och förlusterna redovisas öppet. 32 

 
Teorin tar upp fem definitioner för seger: 

1. Absolut vinst: Bedömer endast aktörernas vinster mot förhållande som rådde innan kriget. 

Exempel: Frankrike vann andra världskriget därför att de återerövrade Elsass-Lothringen. 
2. Relativ vinst: Aktör A vinner därför att den erövrade mer territorium än B. 

Exempel: Israel vann sexdagarskriget därför att de erövrade mer terräng än vad motstån-

darna gjorde. 
3. Uppnådda grundläggande mål: Aktör A uppnår sina grundläggande målsättningar.  

Exempel: Nato vann luftslaget i Kosovo därför att de uppnådde sitt grundläggande mål att 
få serberna att dra sig tillbaka från Kosovo. 

4. Priset för fred: Aktör B är segrare därför att de tjänar på att kriget överhuvudtaget inträf-

fade. Exempel: USA vann Irakkriget 2003 därför att utan kriget skulle Irak kunnat ut-
veckla massförstörelsevapen och sålt dessa till terrorister. 

5. Optimal policy eller handlingsalternativ/strategi: Aktör A vann kriget därför de valde den 

strategin som gav bäst resultat utifrån alla valbara strategier. Exempel: USA besegrade 
Japan under andra världskriget därför att de valde ö-hoppnings strategin samt att använda 

kärnvapen vilket ledde till Japans kapitulation, detta till en lägre kostnad än alla andra 
valbara strategier. 33 

 
Observera att definitionerna inte nödvändigtvis korrelerar helt med varandra då måttstocken de 
använder för att mäta segern inbördes kan skilja sig åt. Exempel: Aktör A kan sägas ha uppnått 

alla sina grundläggande mål enligt 3:e definitionen men fortfarande förlora om aktör B uppnår 

                                                 
31 Johnsson m.fl., s. 24 
32 Ibid, s. 24 
33 Ibid, s. 25 
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fler målsättningar enligt 2:a definitionen. Johnsson och Tierney väljer att inte regelmässigt be-
handla definitionerna fyra och fem i sin modell. Detta för att de bygger på alltför hypotetiska 
resonemang om händelseförlopp i fall aktören valt att inte handla eller helt enkelt valt en annan 

strategi, vilket medför att analysen blir alltför osäker. 
 

De första tre definitionerna seger infogas i modellen genom addera två stycken nyckelelement till 
varje definition nämligen vinst och mål. 
 

 Score-keeping incorporates the first three definitions of victory by noting two key 
elements of the outcome: (1) material34 gains and losses, such as territory, casualties 

and resources; and (2) whether or not each side achieved its material aims.35 
 
Vinst och mål måste sedan viktas utifrån hur viktiga det är för aktören respektive hur svårt det är 

för aktören att uppnå dem. Vinster och mål som bedöms svårare och mer betydelsefulla för re-
spektive aktör att uppnå ger också större tyngd/genomslag i sammanvägningen av analysen. 

Detta innebär att analysmodellen justeras för att också ta hänsyn till aktörernas styrka relativ 
varandra. 
 

Det score-keeping teorin således mäter är hur framgångsrik respektive aktörs strategi är och hur 
effektivt de utnyttjar de resurser som de har till förfogande för att uppnå sina mål och då framför-

allt sina grundläggande mål.36  
Modellen som teorin genererar kommer då att se ut som i figur 3.1 där uppfattningen om vinst 
analyseras fram genom att undersöka vilka mål och vinster respektive aktör har samt hur de är 

viktade utifrån hur betydelse och svårighet att uppnå dem.  
 

 

Scorecard 
  

 
 

 
Perception 

Of 
Victory 

  

 
Vinst 

 

 

Vinstens betydelse 

 

Svårigheten att uppnå vinsten 

 
 

Mål 

 
Målets betydelse 

 
Svårigheten att uppnå målet 

Figur 3.1 Scorecard
37

 

 
Vilken typ av definition för seger som bör användas för att mäta vinster och mål i modellen är 

beroende på vilken typ av konflikt det rör sig om. I exemplet Somalia som kort redovisades i 
bakgrundsbeskrivningen bör absoluta snarare än relativa termer användas främst beroende på att 

                                                 
34 Engelska ordet ”material” översätts som väsentliga eller substantiella, Författarens anmärkning 
35 Johnsson m.fl.,  s. 26 
36 Ibid, s. 27 
37 Ibid, s. 27 
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målsättningen var humanitär och den andra aktören inte var en sammanhållen stat.38 I det för 
uppsatsen valda fallet bör däremot vinster och mål värderas relativt då det är troligt att konflikten 
kan fortsätta i en eller annan form.39 

 
Ytterligare en viktig faktor att ta med är tidslinjalen. Score-keeping analysen kräver en start och 

stoppunkt mellan vilka vinster och mål kan utvärderas. Startpunkten kan relativt enkelt definieras 
som den tidpunkt när den första fientliga handlingen begås, när det första skottet avlossas. 
Stoppunkten definieras som den sista tidpunkten där vinst eller mål kan observeras med anled-

ning av kriget. Detta är inte helt okomplicerat då exempelvis den segrande sidan i kraft av sin 
seger kan utverka ytterligare vinster med hjälp av t.ex. diplomati. Generellt så måste vinster och 

mål vara ett direkt utfall av kriget för att räknas in i aktörens scorecard.  40 
 

Gains and losses during the war are often direct products of the fighting, changes a 

few weeks afterwards may also be fairly clearly caused by the war, but after several 
months thousands of other events will have occurred, rendering claims of causality 

highly suspect.41 
 
Slutligen något om huruvida teorin kan anses som objektiv eller subjektiv. Teorin innehåller båda 

delar då betydelsen av aktörens mål är objektiva medans övriga är subjektiva. Detta innebär att 
resultatet för respektive aktörs scorecard kommer till utifrån delvis subjektiva bedömningar och 

av detta följer att aktörens scorecard som helhet blir subjektivt.42  
 

Although in a group of score-keepers the importance and difficulty attached to a par-

ticular material gains and losses will nearly always vary, score-keeping evaluations 
will nevertheless tend to cluster together, in a fairly predictable manner, as reasona-

ble approximations of each side´s performance on the ground.43 
 

Ovanstående resonemang utgör också en bra sammanfattning av den kritik som kan riktas 

mot teorin nämligen att resultatet i mångt och mycket är beroende på vilka mål som an-
vänds och vilken viktning de ges vid analysen. Författarna själva ger svaret varför de anser 

att teorin trots detta är användbar i citatet ovan. Av de fem exemplen där teorierna tilläm-
pas i Failing to win är fyra från amerikanska krig och alla kan kategoriseras som konvent-
ionella krig. 

3.3 Operationalisering 
Dominic D.P Johnsson och Dominic Tierney redovisar i sin bok Failing to win att antal variabler 
som bör tas med när score-keeping teorin används. De betonar att det är variabler som är väsent-
liga eller substantiella för respektive aktör som skall tas med och behandlas. Dessa faktorer kan 

beskrivas allmängiltigt inledningsvis men måste konkritiseras med empiri, detta innebär att målen 

                                                 
38 Johnsson m.fl.,  s. 28 
39 Ibid, s. 28 
40 Ibid, s. 29  
41 Ibid, s. 29 
42 Ibid, s. 30 
43 Ibid, s. 32 
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kan vara gemensamma men också olika beroende på aktör. Målen kan vara på kortare eller länge 
sikt och en blandning av olika mål t.ex. politiska och militära. I grunden kan det alltid bedömas 
vem som varit mest framgångsrik utifrån tillfogade förluster i soldater, materiel och landområden 

för respektive aktör. Operationaliseringen syftar till att utifrån teorin ta fram de variabler som 
sedan ska användas i modellen under empirin. Följande variabler kommer att användas: 

 
Politiska mål för respektive aktör: Vilka politiska målsättningar finns uttryckta i empirin och vad 
blev resultatet till följd av kriget. 

 
Militära mål för respektive aktör: Vilka militära målsättningar finns uttryckta i empirin och vad 

blev resultatet till följd av kriget.  
 
Förändringar i territoriet för respektive aktör: Blev det några förändringar i territorium till följd 

av kriget. Kan dessa värderas relativ respektive aktör 
 

Materiella förluster för respektive aktör: Avser signifikanta förluster av militärt och civilt viktig 
materiel 
 

Antal stupade för respektive aktör: Mäts i absoluta tal 
     

De två övre variablerna (politiska och militära mål) analyseras gemensamt i de fall det är svårt 
eller oväsentligt att separera dem. 
När variablerna sedan under analysen möter empirin så blir de till indikatorer som följer med 

vidare under analysen.44 För att få relevans och möjliggöra en jämförelse mellan indikatorernas 
betydelse för respektive aktör så måste de viktas utifrån sin betydelse och svårighet det är för 

aktören att uppnå dem. Detta genomförs genom att ge indikatorerna ett värde med skalan, låg, 
medel, hög och mycket hög.  

4  Historisk kontext 

Denna korta historiska kontext syftar till att ge läsaren en bakgrundsförståelse för varför Liba-
nonkriget 2006 bröt ut. Områdets historia och dynamik påverkar i hög grad utvecklingen från de 

inledande händelserna till ett fullskaligt krig. Många av de mål som senare i uppsatsen kommer 
att beskrivas härrör sig inte från tiden just innan kriget bröt ut, utan dess förklaringar kan sökas 
långt tidigare. 

4.1 Bakgrund 

Israels krig med sina arabiska granländer 1948, 1956 och 1967 ledde till omfattande palestinska 

flyktingströmmar varav en del flydde till Libanon. Efter det att Palestinian Liberation Organizat-
ion (PLO) blivit utkastade från Jordanien 1970 tog organisationen sin tillflykt till södra Libanon 

och började sedan därifrån att attackera Israel vilka i sin tur svarade med attacker mot PLO in i 
Libanon. Situationen eskalerade och som svar på en PLO attack inne i Israel så ockuperades 
södra Libanon. FN utfärdade resolutionerna 425 och 426 i vilka Israel tvingas att upphöra med 

fientliga aktiviteter och dra sig tillbaka från de ockuperade områdena i södra Libanon, en FN 

                                                 
44 Steg 2 i operationaliseringen se kap. 5. Författarens anm.  
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styrka United Nations Interim Force in Lebanon (UNFIL) sattes in för att övervaka att resolution-
erna följdes.45 
 

Som svar på attacker från PLO men också för att ingripa i det libanesiska inbördeskriget så inva-
derade Israel återigen delar av Libanon 1982, denna gång så avancerade Israel upp till Beirut. Det 

libanesiska inbördeskriget började bl.a. som en följd av demografiska förändringar i landet och 
händelseutvecklingen i omvärlden. Detta fick staten att falla sönder i olika milisgrupper som 
inbördes stred mot varandra för att ta kontrollen över landet, inbördeskriget pågick mellan 1975 

fram till 1990.  Konflikten avslutades när Syrien slog det kvarvarande motståndet i form av ma-
ronitiske generalen Michel Aoun som var den sista motståndaren mot Taif46avtalet som skrevs 

under av det libanesiska parlamentet 1989. Taif avtalet reglerar bl.a. hur den politiska makten 
utifrån religiös tillhörighet skall fördelas i Libanon. En annan för framtiden viktig del i detta avtal 
var att samtliga milisgrupper skulle upplösas och avväpnas något som Hizbollah och de pales-

tinska grupperna vägrade, vilket kvarstår än idag.47 När Israel drar sig tillbaka från Libanon 1985 
så kvarlämnas delar av IDF i södra Libanon, i den så kallade säkerhetszonen. IDF kontrollerar 

området tillsammans med South Libanes Army (SLA) en i huvudsak kristen milisgrupp. Säker-
hetszonen innefattar grovt området söder om Litani floden mellan Tyr i väst och Shaba i öst (se 
figur 4.1.) 

 

 
Figur 4.1 Karta över södra Libanon

48
 

                                                 
45 Förenta Nationerna  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml , hämtad 2012-05-08 
46 Taif avtalet 1989, som formellt gjorde slut på kriget, bekräftade indirekt Syriens grepp om Libanon och 
begränsar därmed – liksom även Israels ockupation av den s.k. säkerhetszonen i söder – Libanons suveränitet. 
Libanon. http://www.ne.se/lang/libanon, Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/lang/libanon?i_h_word=Taifavtalet, hämtad 2012-05-09. 
47

Harel Amos, Issacharoff  Avi, 34 Days: Israel, Hezbollah, and the war in Lebanon, Palgrave, Macmillan, New 

York, 2008, s. 31  
48

Blomberg Thomas http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlueLine.jpg hämtad 2012-05-10 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml
http://www.ne.se/lang/libanon?i_h_word=Taifavtalet
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlueLine.jpg
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Befolkningen i området utgjordes av fattiga shia muslimer och palestinska flyktingar samt mot 
gränsen till Israel en minoritet av kristna.49 Israels syfte med säkerhetszonen var att skapa ett 
fysiskt avstånd, en buffert, mellan Israel och Libanon mot inledningsvis palestinska grupper och 

senare när PLO lämnat Libanon mot Hizbollah. Säkerhetszonen omfattade ungefär en tiondel av 
Libanons landareal.50 Därefter följer ett utnötningskrig mellan Israel och Hizbollah i säkerhetszo-

nen under hela 1990-talet, ett lågintensivt krig med förluster som i längden blev ohållbart för den 
israeliska hemmaopinionen. I april år 2000 tillkännager Israel att de kommer att dra tillbaka sina 
trupper i enlighet med resolutionerna 425 och 426 vilket de fullföljer två månader senare. Ett 

område som Israel inte lämnar är det omstridda Shebaagårdarna, något som FN accepterar.51 
Hizbollah utnyttjar detta givna tillfälle för propaganda genom att hävda att de är södra Libanons 

befriare. Efter det att IDF lämnat södra Libanon så konsoliderar Hizbollah området och sätter ett 
tryck mot Israel med kidnappningar och raketbeskjutningar och trots hot om vedergällningar från 
Israel händer ingenting.52 

 
Sammanfattningsvis så visar den historiska kontexten på problematiken mellan Israel, Libanon 

och Hizbollah. Efter det att Israel dragit sig tillbaka från södra Libanon så är Hizbollah den enda 
reella beväpnade styrka som finns området. Något som de utnyttjar för att hålla ett konstant tryck 
mot Israel och vinna utökat stöd från de egna leden. Historien visar också att Israel inte tvekat i 

tidigare fall att ockupera delar av Libanon för att nå egna säkerhetspolitiska mål och med detta 
också blanda sig i libanesisk inrikespolitik. Ett kvarstående arv från historien är att trots diverse 

avtal och förhandlingsförsök så har den libanesiska staten inte lyckats att avväpna Hizbollah eller 
att med sina egna militära styrkor ta kontrollen över södra Libanon. 

5  Empiri med analys 

I denna del skall teori och empiri sammanföras. Först skall de variabler som togs fram under 
teorikapitlet förädlas till indikatorer med material från empirin, samtidigt ges indikatorerna vär-

den utifrån sin betydelse och svårighet att uppnå för respektive aktör (steg 2 i operationalisering-
en). Detta ger ett scorecard för respektive aktör som redovisas. Därefter beskrivs krigsförloppet 
och respektive aktörs vinster värderas utifrån betydelsefulla de är respektive hur svåra de är att 

uppnå Resultatet förs upp på ett sammanfattande scorecard för aktören från vilket slutsatser dras 
och uppsatsens vetenskapliga fråga besvaras. 

                                                 
49

Uppsala Conflict Data Program, Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University  

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=79&regionSelect=10-Middle_East#, hämtad 2012-05-
05  
50 Achcar Gilbert with Warschawski Gilbert, The 33-day war: Israel`s war on Hezbollah in Lebanon and its 
consequences, Paradigm publishers USA 2007, s. 5  
51 Uppsala Conflict Data Program, UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University  

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=79&regionSelect=10-Middle_East#, hämtad 2012-05-
05 
52 Harel m.fl., s. 42 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=79&regionSelect=10-Middle_East
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=79&regionSelect=10-Middle_East
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5.1 Israels mål med Libanonkriget 2006  

En av de slutsatser som fördes fram av den s.k. Winogradkommissionen53 var bl.a. att målen med 
Libanonkriget 2006 var otydliga och att det saknades relevanta strategier för att realistiskt kunna 

uppnå dem. Dessutom rådde det oenighet inom den politiska och militära ledningen exakt vad 
som skulle uppnås.54 

 
Some of the declared goals of the war were not clear and could not be achieved, and 
in part were not achievable by the authorized modes of military action.55 

 
Ett exempel som finns spårbart i form av officiella mål härrör sig från en regeringskom-

muniké från den 19 juli 2006 d.v.s. sju dagar efter krigsutbrottet. 
 

The intensive fighting against Hizbollah will continue, including strikes against its in-

frastructure and command centers, its operational capabilities, its war materials and its 
leaders with the “goal of bringing the abducted soldiers back to Israel, halting the fir-

ing of rockets at Israeli communities and targets and remove this threat from them.”56 
 
Ett exempel på otydlighet är t.ex. hur ”remove this threat” ska tolkas i citatet ovan. Är det rake-

terna eller Hizbollah eller libanesiskt territorium som skall tas bort. I utvald litteratur framgår det 
ett varierande antal målsättningar med något varierande innebörd. I uppsatsen presenteras därför 

den bredaste uppsättningen mål som kan återfinnas, dels för att inte tappa någon indikator att 
analysera mot men också i syfte att ge transparens. Följande fem israeliska mål kan återfinnas: 
 

1. Förstöra Irans ”western command” innan de innehar kärnvapen kapacitet: 57 Historiskt sätt så 
är Iran en mycket viktig aktör för utvecklingen av Hizbollah och därigenom en påverkansfaktor 

för situationen i Libanon och regionen. Tack vare den svaga libanesiska staten kunde Hizbollah 
med stöd av Iran i princip utveckla autonomier i bl.a. Bekaadalen, och gav därmed Iran ett till-
fälle att exportera den islamiska revolutionen samtidigt som de kunde hota ärkefienden Israel.  58 

Bekaadalens geografiska placering innebär att vapen kan föras in från Iran via Syrien utan att 
Israel millitärt kan påverka det utan att hela Libanon ockuperas. Politiskt får Israel under en 

period stöd från andra arabstater i form av Saudiarabien, Egypten och Jordanien då de ser möjlig-

                                                 
53 Winogradkommissionen: Oberoende israelisk kommission som tillsattes för att granska landets agerande 

under Libanonkriget 2006. Kommissonens arbete skulle vara transparant förutom att ingen information som 
skulle kunna skada nationens högsta intresse fick publiceras. Kommissionens arbete omfattar en interimsrap-
port samt en slutrapport. Slutrapporten publicerades den 30 januari 2008. Council on Foreign Relations. All 

Rights Reserved http://www.cfr.org/israel/winograd-commission-final-report/p15385, hämtad 2012-05-04   
54 Cordesman m.fl., s. 6 
55Ministry of Foreign Affairs - The State of Israel. All rights reserved  
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2007/Winograd+Inquiry+Commission+submits+In
terim+Report+30-Apr-2007.htm, hämtad 2012-05-04 
56 Ministry of Foreign Affairs - The State of Israel. All rights reserved. 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2006/Political -
Security+Cabinet+communique+19-Jul-2006.htm, hämtad 2012-05-10 
57 Cordesman m.fl.,  s. 6 
58 Harel m.fl.,  s. 29 

http://www.cfr.org/israel/winograd-commission-final-report/p15385
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2007/Winograd+Inquiry+Commission+submits+Interim+Report+30-Apr-2007.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2007/Winograd+Inquiry+Commission+submits+Interim+Report+30-Apr-2007.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2006/Political-Security+Cabinet+communique+19-Jul-2006.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2006/Political-Security+Cabinet+communique+19-Jul-2006.htm
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heten för Israel att blockera Irans export av den islamiska revolutionen. Även USA som vid 
denna tid påverkas av Irans inblandning i Irakkriget ser en möjlighet att få hjälp med att minska 
Irans påverkan i regionen.59 Iran hotar Israels existens genom att vara en religiös extremistisk 

regim med en president som helst ser att landet upphör att existera.60 
 

Målets betydelse: Strategiskt är målet av stor betydelse. Israel är sannolikt ett av de mer priorite-
rade målvalen för iranska kärnvapen oavsett om de avlossas från libanesiskt territorium eller från 
Iran.61 Maktbalansen i området skulle förändras drastiskt ifall Iran lyckas med att framställa 

kärnvapen framförallt med hänsyn till att Israels nuvarande ensidiga möjlighet till massiv veder-
gällning försvinner. Detta ger att målet har hög betydelse. 

 
Svårighet att uppnå målet: Att genom ett begränsat krig mot Hizbollah uppnå målet bedöms som 
svårt. Den tvådelade målsättningen innebär att Israel skulle behöva krossa Hizbollahs organisat-

ion vilket i sin tur endast är möjligt genom en fullständig ockupation av Libanon något som inte 
ter sig realistiskt med tanke på omvärldens reaktioner. Den andra delen kopplat till Irans kärnva-

pen är det inte troligt att Israel genom eget agerande kan avgöra själva utan de behöver stöd från 
det internationella samfundet både avseende legitimitet och kapacitet. Bedömningen är därmed 
att målet har hög svårighet att uppnå. 

 
2. Återskapa förtroendet för Israels avskräckningsförmåga:62 Perceptionen att Israel har en 

mycket kompetent och slagkraftig krigsmakt och därtill lika handlingskraftiga politiker som inte 
tvekar att utnyttja redskapet är krigsavhållande i regionen och viktig för Israels ställning.63 
  

Arab governments have long been fully aware that Israel retains its conventional su-
periority, or edge, against the regular military forces of its Arab neighbors-

particularly against the only meaningful threat on its borders: Syria.64 
  
Denna perception fick sig en törn i och med Israels tillbakadragande från Libanon. Två dagar 

efter det att den sista israeliska soldaten lämnat Libanon höll Hizbollah en seger parad där Israels 
militära förmåga hånades. Hizbollah fick ett rykte om sig som Libanons befriare.65 

Vid tiden pågick en debatt i Israel om IDF:s förmåga att genomföra större landoperationer i 
Libanon och den politiska viljan att göra det med hänsyn till de förluster som Israel fick mellan 
1990 till 2000.  Israels ovilja att agera för att upprätthålla avskräckningsförmågan visade sig 

återigen när tre IDF soldater blev kidnappade den sjunde oktober 2000 där Israel, trots hot om 
massiv vedergällning, förhöll sig passiva.66 Ytterligare en faktor som påverkade uppfattningen 

om Israels avskräckningsförmåga var tillbakadragandet från Gaza 2005.67 

                                                 
59 Harel m.fl.,  s. 103ff 
60 Achcar m.fl., s. 79 
61 Cordesman m.fl., s. 9f 
62 Ibid, s. 6 
63 Achcar m.fl., s. 14 
64 Cordesman, s. 19 
65 Harel m.fl., s. 38 
66 Ibid, s. 40 
67 Cordesman m.fl., s. 6 
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Målets betydelse: Givet Israels geografiska placering och de länder som gränsar till landet är 
avskräckningsförmågan mycket viktig för Israels säkerhetspolitiska situation.68 En angripare som 
är medveten att varje angrepp mot Israel kommer att vedergällas ger en avhållande effekt. Detta 

ger att målet har mycket hög betydelse. 
 

Svårighet att uppnå målet: Utgående ifrån att Israel har en betydande krigsmakt och är inneha-
vare av kärnvapen samt historiska erfarenheter så är den konventionella delen inte så svår att 
uppnå och är inte heller relevant i Libanonkriget 2006.69 I den asymmetriska delen så finns det en 

betydande problematik dels med hänsyn till det tidigare utnötningskriget och det faktum att Hiz-
bollah fortsatt med raketattacker och kidnappningsförsök trots hot om massiv vedergällning. 

Ytterligare en dimension på problemet är svårigheten att verka mot en organisation som är grup-
perad i och verkar från ett annat land. Bedömningen är att målet har hög svårighet att uppnå. 
 

3. Tvinga Libanon att uppträda som en stat och göra slut på Hizbollahs uppträdande som en stat 
i staten:70 Den andra september 2004 så röstade FN igenom resolution 1559 som i huvudsak 

omfattade fyra krav.71 1: Tillbakadragande av all utländsk trupp från Libanon. 2: All milis i lan-
det ska avväpnas. 3: Libanon ska ta kontrollen över hela sitt territorium d.v.s. libanesiska armén 
ska grupperas även i södra Libanon. 4: Genomföra presidentval utan påverkan från utomstatliga 

aktörer. Som en följd av mordet på den tidigare libanesiska presidenten Hariri och den efterföl-
jande ceder revolutionen72 så tvingades Syrien att lämna Libanon vilket innebar att alla dess 

militära installationer överfördes till den libanesiska staten. Med denna reträtt så blev också den 
libanesiska staten de enda som bröt mot resolutionen då de misslyckades med att avväpna pro-
syriska miliser inklusive Hizbollah.73 

I en debatt utryckte Nasrallah följande: 
 

 The Lebanese army is incapable of challenging the Israeli army, whose enormous 
strength is an established fact that all the Arabs combined cannot defeat. Hezbollah is 
willing to remain by the army´s side.74 

 
Det kom i realiteten att innebära att den enda beväpnade libanesiska styrkan i södra Libanon var 

Hizbollah. 
 
Målets betydelse: Det har stor betydelse då Hizbollahs möjligheter att fortsatt ha kontroll över 

södra Libanon skulle minska, likaså skulle Irans möjlighet till påverkan minska. Betydelsen 
understryks genom kravet på att resolution 1559 genomförs tillfullo villkoras av Israel som en 

                                                 
68 Cordesman m.fl., s. 19 
69 Ibid, s. 19 
70 Ibid, s. 6 
71 Harel m.fl., s. 53  
72 Ceder revolutionen: Folkliga protester tvingade den pro syriska regeringen i Libanon att avgå två veckor 
efter mordet på Hariri. Harel m.fl., s. 54 
73 Harel m.fl., s. 54 
74 Ibid, s. 56 
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förutsättning för att nå en diplomatisk lösning på Libanonkriget 2006.75 Därmed har målet hög 
betydelse för Israel. 
 

Svårighet att uppnå målet: Bedöms som svårt med hänsyn till att det rör sig om ett inrikespoli-
tiskt problem i Libanon vilket Israel endast skulle kunna påverka genom en fullständig ockupat-

ion. Historien visar också på svårigheten, försök har gjorts och misslyckats. Bedömningen är att 
målet har hög svårighet att uppnå. 
 

4. Skada eller försvaga Hizbollah:76 Den militära delen av målsättningen skulle innefatta att 
förstöra Hizbollahs militära infrastruktur som t.ex. upplag av raketer, avskjutningsramper och 

ledningsplatser belägna i södra Libanon. Den politiska delen omfattade att få den breda massan 
av libanesiska shiiter att vända sig mot Hizbollah och på så sätt förminska Hizbollahs infly-
tande.77 

Det bör påpekas att litteraturen inte är samstämmig avseende denna målsättning. Boken The 33-
day war menar att Israels mål var att förinta Hizbollah. Övrig litteratur där målsättningen framgår 

menar att Israel var medveten om att den målsättningen var omöjlig att uppnå utan att ockupera 
hela Libanon och därför valde den mer begränsade målsättningen. 
 

Målets betydelse: Det har stor betydelse vilket visas med att ett försvagat Hizbollah är minsta 
gemensamma nämnare med mål ett och tre. Ett försvagat Hizbollah skulle inte ha samma möjlig-

heter att påverka den politiska situationen I Libanon och Iran skulle få en svagare allierad i reg-
ionen. Detta ger målet en hög betydelse. 
 

Svårighet att uppnå målet: Svårigheten i den militära delen av målsättningen sett till Israels 
kvalificerade resurser för underrättelser och bekämpning får anses överkomlig. Svårare är för 

Israel att hantera den internationella reaktionen samt påverkan på den libanesiska opinionen. 
Svårigheten bedöms som medel för Israel att uppnå målet. 
 

5. Föra hem de två soldaterna som kidnappats av Hizbollah:78 Händelsen var den utlösande 
faktorn för kriget och är den enda målsättningen som det är givet att den gällde Libanonkriget 

2006. Hizbollah har tidigare försökt att kidnappa israeliska soldater bl.a. vid Rajar under 2005. Så 
att Hizbollah hade detta som modus operandi var ingen nyhet. Vid en fångutväxling som skedde 
under 2004 så släppte Israel 430 stycken fångar i huvudsak palestinier i utbyte mot en israelisk 

reservofficer samt kropparna av tre israeliska soldater som kidnappats tidigare.79 Bara balansen i 
antalet fångar som utväxlades indikerar att detta är centralt för Israel. Vid tidpunkten för kriget 

var dessutom ytterligare en israelisk soldat kidnappad i samband med operationer i Gaza.80 
 

                                                 
75 Ministry of Foreign Affairs - The State of Israel. All rights reserved. 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2006/Political-
Security+Cabinet+communique+19-Jul-2006.htm, hämtad 2012-05-10 
76 Cordesman m.fl., s. 6 
77 Achcar, s. 38  
78 Cordesmanm.fl., s. 6 
79 Harel m.fl., s. 57 
80 Achcar m.fl., s. 56 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2006/Political-Security+Cabinet+communique+19-Jul-2006.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2006/Political-Security+Cabinet+communique+19-Jul-2006.htm
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Målets betydelse: Enligt resonemanget ovan så är budskapet att det har mycket hög betydelse för 
Israel tydligt. 
 

Svårighet att uppnå målet: Rent militärt är en fritagning av de tillfångatagna soldaterna en kamp 
mot klockan. För att överhuvudtaget kunna ta upp kampen så krävs förband i beredskap och klara 

riktlinjer för hur en sådan operation skall genomföras även om dessa saker finns på plats så är 
risktagningen mycket hög. Den andra lösningen går via förhandlingsbordet och även den får 
anses som svår då det på förhand är svårt att veta vilka krav Hizbollah kommer att ställa. Detta 

ger bedömningen målet har hög svårighet att uppnå. 
 

Sammanfattning av Israels mål: Visas i figur 5.1 i form av ett scorecard för Israel. 
 

 Scorecard Israel 

Mål Betydelse att 

uppnå 

Svårighet att 

uppnå 

1. Förstöra Irans ”western command” Hög Hög 

2. Återskapa förtroendet för Israels avskräckningsförmåga Mycket hög Hög  

3. Tvinga Libanon att uppträda som en stat och göra slut på Hiz-
bollahs uppträdande som en stat i staten 
 

Hög Hög 

4.  Skada och försvaga Hizbollah Hög Medel 

 5. Återföra de två kidnappade soldaterna   Mycket hög Hög 
 Figur 5.1 Israels scorecard 

 

5.2 Hizbollahs mål med Libanonkriget 2006 

Hizbollah var mycket vagt med att uttrycka explicita målsättningar med Libanonkriget 2006 
innan det började. De mål som kan återfinnas är till stor del kopplade till organisationens grund-

läggande mål och inte specifikt kopplade till kriget.81 En av anledningarna till detta är att Hizbol-
lah inte hade förväntat sig den kraftiga reaktionen på den inledande händelsen, de trodde inte att 
Israel skulle svara grundat utifrån tidigare erfarenheter. 82 Däremot hade Hizbollah en god upp-

fattning om i vilken form ett israeliskt angrepp skulle ha, oavsett när det kom.83 Utifrån detta 
kunde Hizbollah sedan formulera ett antal mål för att på detta sätt möta Israels mål. Vidare beto-

nades målen olika under kriget och efter kriget är det framförallt mål ett (redovisas nedan) som 
Hizbollah fokuserar på. Uppfattningen om Hizbollahs mål skiljer sig något beroende på författare 
och framförallt om de explicit är uttryckta som mål. Liksom i fallet med Israel kommer det bred-

aste omfånget mål att redovisas i syfte att ge transparens och inte missa någon indikator att analy-
sera mot. Följande fem mål har återfunnits för Hizbollah:  

 

                                                 
81 Cordesman m.fl., s. 32f 
82 Achcar m.fl., s. 33 
83 Biddle m.fl., s. 54f 
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1. Att Hizbollah militärt överlever så att motståndet kan fortsätta:84 Detta mål uttalade Nasrallah 
först i slutet av kriget och liknar dem som gjordes i samband med Israels tillbakadragande från 
södra Libanon år 2000. Denna förnyade definiering av Hizbollahs mål som sker under kriget 

möjliggör att använda dem i propagandasyfte vilket också görs av Nashrallah efter krigsslutet.85 
 

Målets betydelse: Att Hizbollah överlever och kan fortsätta motståndet mot Israel är naturligtvis 
mycket viktig för organisationen, vilket gör att målet har mycket hög betydelse. Problemet är att 
målet definieras först i slutskedet och har därmed ingen påverkan för vilken strategi Hizbollah 

valde för kriget. 
 

Svårighet att uppnå målet: Tack vare att målet är så lågt satt får det anses ha låg svårighet att 
uppnå.  
 

2. Att Israel återlämnar Shebaagårdarna:86 Efter Israels tillbakadragande från södra Libanon 
2000 så återstod fortfarande ett område som både Libanon och Hizbollah ansåg tillhöra Libanon 

området kallas Shebaagårdarna. 
Shebaagårdarna är ett område som ligger vid den västra sluttningen av Mt Hermon nära gränsen 
mellan Israel och Libanon. Enligt FN:s kartor så tillhör Shebaagårdarna syriska Golanhöjderna 

som ockuperades av Israel 1967. Hizbollah har använt området som en förevändning att fortsatt 
ha rätten till beväpnad milis för att skydda sig mot den israeliska ockupationen i strid med FN 

resolution 1559. Målet uttalades för första gången några dagar innan Israel lämnade Libanon år 
2000.87 
 

Målets betydelse: Målet har en klar definition och kan därmed uppfattas som konventionell jäm-
fört med Hizbollahs övriga mål. Målet är också något av en anomali för ett israeliskt tillbakadra-

gande från Shebaagårdarna skulle också innebära att Hizbollahs legitimitet att angripa Israel och 
fortsatt beväpna sig skulle urholkas. Detta medför att målsättningen bedöms att ha en lägre bety-
delse för Hizbollah. 

 
Svårighet att uppnå målet: Bedöms som svårt med hänsyn till att området per definition tillhör 

den av Israel ockuperade syriska delen av Golanhöjderna. Hizbollah har mycket små möjligheter 
att med militära eller politiska medel påverka processen runt landområdet. Vilket ger en bedöm-
ning att målet har hög svårighet att uppnå. 

 
3. Försvaga Israels beslutsamhet att angripa Hizbollahs styrkor:88 Hizbollah är väl medvetet att i 

en konventionell strid så är deras möjligheter mycket små att besegra Israel, även om de på tak-
tisk nivå kan nå den framgången under rätt förutsättningar vilket händelserna runt kidnappning-
arna visar. Hizbollah tillämpar därför metoden att nöta ut Israels vilja att engagera Hizbollah 

genom företrädesvis raketbeskjutningar på djupet av israeliskt territorium.89 Denna påverkan på 

                                                 
84 Cordesman m.fl., s. 35 
85 Harel m.fl., s. 249 
86 Cordesman m.fl., s. 33 
87 Harel m.fl.,  s. 38 
88 Cordesman m.fl., s. 34 
89 Ibid., s. 34 
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framförallt den israeliska hemmaopinionen gav enligt Hizbollahs sett att se det framgång då 
Israel drog sig ur Libanon år 2000.90 
 

Målets betydelse: Bedöms som hög då det ger Hizbollah möjligheter att påverka den israeliska 
viljan med relativ små medel och med liten risk för israelisk vedergällning. Bedömningen för-

stärks av att Hizbollah med hjälp av Iran och Syrien anskaffat en stor mängd raketer med räck-
vidder långt in i Israel.91 
 

Svårighet att uppnå målet: Sett ur ett historiskt perspektiv så har Hizbollah till del lyckats med 
målet under 1990-talet genom att dra in Israel i ett utnötningskrig där till slut hemmaopinionen 

krävde ett tillbakadragande från Libanon. Situationen runt 2006 är delvis annorlunda då Israel i 
huvudsak lämnat libanesiskt område vilket innebär att fortsatta attacker snarare skulle öka Israels 
beslutsamhet att bekämpa Hizbollah. Detta gör målet svårt att uppnå genom att utnyttja samma 

strategi. Samtidigt har Hizbollah framgångsrikt både prövat strategin samt ökat tillgången på 
raketer med olika räckvidder för att uppnå målet. Svårigheten att uppnå målet bedöms därmed 

som medel. 
  
4. Försvaga bilden av Israels militära förmåga:92 Som tidigare visats är omvärldens perception 

av Israels militära förmåga av stor vikt för landet. Hizbollah ansåg sig ha lyckat att påverka denna 
genom Israels tillbakadragande från södra Libanon år 2000.93 Propagandamässigt kunde detta 

utnyttjas genom att Hizbollah utropade sig till södra Libanons befriare och kunde fortsatt dra 
fördelar av detta genom det relativa lugn som infann sig i området de följande åren. De tillfällen 
som det blossade upp oroligheter så var Israels reaktioner begränsade vilket ytterligare förstärkte 

bilden av dess bristande förmåga att militärt hantera situationen.94 
 

Målets betydelse: Bedöms att ha en hög betydelse både i ögonen på den interna opinionen, men 
också för Hizbollahs status hos internationella aktörer som Iran och Syrien vilket gynnar möjlig-
heterna att få ekonomiskt och militärt stöd.95 

 
Svårighet att uppnå målet: Svårigheten är direkt beroende av de åtgärder som Israel vidtar. Precis 

som resonemanget ovan visar så har Hizbollah framgångsrikt påverkat Israel med raketbeskjut-
ningar ända sedan tillbakadragningen från Libanon. Svårigheten är mer beroende på Hizbollah 
tillgång på medlen att påverka d.v.s. raketer.  Vilket ger en bedömning av svårigheten att uppnå 

målet som medel. 
 

5. Tvinga Israel att släppa tre libanesiska fångar:96 Nasrallah satte stor intern politisk prestige att 
förmå Israel att släppa tre libanesiska fångarna. Fångarna hade varit i israeliskt förvar under lång 
tid bl.a. Samir Kuntar som hållits fången i mer än tjugo år. Nasrallah var närmast besatt av frågan 

                                                 
90 Harel m.fl., s. 38 
91 Cordesman m.fl., s. 10 
92 Ibid, s. 34  
93 Harel m.fl.,  s. 38 
94 Ibid, s. 40f  
95 Cordesman m.fl., s. 21 
96 Ibid, s. 57 
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förmodligen mycket beroende på han ansåg fångutväxlingen 2004 som mycket framgångsrik då 
430 libaneser utväxlades mot en israel samt kropparna av tre IDF soldater.97. 
 

Målets betydelse: Tack vare att Nasrallah vid så många offentliga tillfällen utryckt målet så fanns 
det ett publikt krav på Hizbollah att infria löftet. Trovärdighets- och propagandamässigt så har 

målet därmed en hög betydelse. 
 
Svårighet att uppnå målet: Steg två i fångutväxlingen 2004 skulle omfattat även de tre libaneser-

na, men Hizbollah misslyckades med att infria sin del av det avtalet nämligen att presentera 
information om vad som hänt en israelisk flygvapennavigatör. Detta visar på Israels vilja att 

utbyta fångar med fördelaktig balans för Hizbollah. Därmed får målet anses som lätt att uppnå 
genom en utväxling av de nyligen tagna israeliska soldaterna. 
 

Sammanfattning av Hizbollahs mål: Visas i figur 5.2 i form av ett scorecard för Hizbollah. 
 

Scorecard Hizbollah 

Mål Betydelse att 

uppnå 

Svårighet att 

uppnå 

1. Att Hizbollah militärt överlever så att motståndet 
kan fortsätta: 

Mycket Hög Låg 

2. Israel lämnar Shebaagårdarna Låg Hög 

3. Försvaga Israels beslutsamhet att angripa Hizbollahs 
styrkor 

Hög Medel 

4. Försvaga bilden av Israels militära förmåga Hög Medel 

5. Tvinga Israel att släppa tre libanesiska fångar Hög Låg 

Fig.5.2 Hizbollahs scorecard  
 

5.3 Analys av Libanon kriget 2006  

5.3.1 Libanonkriget händelseförlopp 

Libanonkriget 2006 inleddes den 12 juli med att Hizbollah kidnappade två IDF soldater nära byn 
Zarit på den israeliska sidan av gränsen mot Libanon.98 Den högsta ledningen i Israel är oense om 
hur och med vilken kraft Israel skall svara på kidnappningen. Det fanns en förbered handlings-

plan benämnd Hanibal för Israels åtgärder vid en kidnappning. Denna omfattade omedelbara 
flygattacker mot Hizbollahs baser samt angrepp på infrastruktur som kunde användas för att föra 

bort fångarna.99 Israel svar blev inledningsvis att med flyganfall slå mot ett stort antal mål i Liba-
non. Två dagar efter det att kriget inletts hade IDF förstört mer än femtio av Hizbollahs avfy-
ringsramper för raketer. Samt att de med flyg anfallit Hizbollahs grupperingsplatser i Dahyia i 

södra Beirut samt bombat Beirut flygplats med omfattande skador som följd. Även ett stort antal 
av Hizbollahs observationsplatser längs med gränser samt broförbindelser och vägar som antogs 

                                                 
97 Cordesman m.fl. , s. 57 
98 Harel m.fl., s. 3 
99 Ibid, s. 77 
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användas för att transportera bort de kidnappade soldaterna bekämpades med flyg.100 Ytterligare 
åtgärder som Israel vidtog samma dagar var en luftblockad samt blockad av libanesiska hamnar. 
Hizbollah svarade med raketbeskjutningar av mål i Israel något som de fortsatte med under hela 

kriget också detta med omfattande skador som följd. Den 19/7 genomför Israel sitt första större 
anfall in på libanesiskt territorium när de framryckte mot Marun ar Ras och mötte mycket hårt 

motstånd. Samma skedde vid Bint Jbeil den 26/7 där en av de största striderna under kriget ut-
kämpades. Än så länge hade inga försök av IDF genomförts att systematiskt ta kontroll över 
libanesiska områden men den 28/7 fastställer den israeliska ledningen en utökning av markoffen-

siven kombinerat med fortsatta flyganfall.101 Detta effektueras den 31/7 då IDF, nu förstärkt med 
reservister, påbörjar att ta en säkerhetszon upp till Litanifloden inne i Libanon. Den 1/8 genomför 

Israel en helikopteroperation då Hizbollah baser i Bekaadalen angrips både från luften och från 
marken. Hizbollah svarar dagen efter med att beskjuta israeliska mål med mer än 200 rakteter. 
Den internationella opinionen utövade ett hårt tryck för att komma fram till ett eldupphör avtal 

vid tidpunkten för Israels eskalering av markoffensiven.102 
 

Den 11/8 genomför IDF den sista fasen av den utökade markoffensiven för att nå Litanifloden, 
något som utlöser internationell kritik efter som fredsförhandlingar pågår. Den israeliska ledning-
en hävdar att offensiven måste genomföras då förhandlingarna kan bryta samman.103 Den 14/8 

implementeras den av FN framförhandlade vapenvilan mellan Israel och Hizbollah i form av 
resolution 1701. Den 17/8 påbörjade den libanesiska armén tillsammans med FN att återta kon-

trollen över södra Libanon.104 

5.3.2 Israels måluppfyllnad  

Mål ett, tre och fyra kan i analysen sammanföras till ett ställe då det i alla tre fallen rör hur Hiz-
bollah som organisation påverkades av kriget. 

1. Förstöra Irans ”western command”: 
3. Tvinga Libanon att uppträda som en stat och göra slut på Hizbollahs uppträdande som en stat 
i staten: 

4. Skada och försvaga Hizbollah: 
Libanonkriget 2006 tillfogade inte Hizbollah tillräkligt stor militär skada utifrån ovan angivna 

målsättningar. Organisationen kunde fortfarande verka i en miljö där de både kunde utveckla, 
förflytta, gruppera och avfyra olika typer av vapen mot israeliskt territorium. Bedömningen är att 
ca 70 procent av Hizbollahs militära personal överlevde kriget.105 Hizbollahs rörelsefrihet i södra 

Libanon blev förvisso begränsad i takt med att FN och libanesiska styrkor grupperades där i 
enlighet med resolution 1701, men den upphörde inte.106 En annan talande faktor för att Hizbol-

lah militärt överlevde var att de under krigets sista dygn nådde en av sina toppar avseende antalet 
avfyrade raketer mot israeliskt territorium.107 

                                                 
100 Biddle, s. 30 
101 Harel m.fl., s. 170 
102 Cordesman m.fl., s . 5 
103 Harel m.fl., s. 228 
104 Cordesman m.fl., s.  5 
105 Ibid, s. 29f  
106 Harel m.fl., s. 250f 
107 Biddle m.fl., s. 31 
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Den libanesiska allmänhetens stöd för Hizbollah följer i mångt och mycket religiös tillhörighet 
och klan. Men i en undersökning utförd direkt efter kriget så hade Hizbollahs stöd ökat även 
bland de icke shiitiska delarna av Libanons befolkning.108 Hizbollahs prestige ökade inte bara 

internt utan också internationellt framförallt i den arabiska regionen. Israel gjorde ett misstag 
genom att tro att militär press skulle tvinga den libanesiska regeringen att avväpna Hizbollah.109 

Effekten av FN resolution 1701 är till stora delar att det är UNFIL och inte den libanesiska rege-
ringen som ska upprätthålla buffertzonen mellan Israel och Hizbollah, vilket inte var Israels 
avsikt enligt mål två.110 Bedömningen är således att inget av målen uppfylldes. 

 
2.  Återskapa förtroendet för Israels avskräckningsförmåga: Den konventionella delen av mål-

sättningen får anses vara relativt opåverkad med hänsyn till krigets resultat. Israel är fortfarande 
den enda kärnvapenmakten i regionen och dess konventionella militära förmåga är kvalitativt 
mycket långt fram, vilket också visade sig under kriget. Det israeliska flygvapnet var inlednings-

vis mycket framgångsrikt med att bekämpa Hizbollahs avskjutningsramper men trots detta så 
lyckades Hizbollah att fortsätta med raketbeskjutningar av Israels territorium med oförminskad 

styrka. De sista 11 dagarna av kriget sköt Hizbollah ca 100 raketer eller mer om dagen mot Israel 
med en topp på 250 stycken under sista dagen av kriget.111 Det israeliska flygvapnet flög ungefär 
5000 uppdrag under kriget och de uppnådde totalt luftherravälde. Men den inledande avsaknaden 

av politisk och miltär enighet om markoperationerna reser frågan i vilken grad förtroendet var 
återskapat. 

 
Framförallt så är resultatet av kriget ett frågetecken för Israels sätt att hantera den asymmetriska 
förmåga som Hizbollah innehar. Libanon kriget 2006 visade hur sårbart Israel är för angrepp på 

det egna territoriet. IDF hade byggt upp en betydande förmåga att möta hot mot långdistansmissi-
ler men kunde inte påverka Hizbollahs billiga och okomplicerade raketer. Detta lämnar en öpp-

ning i avskräckningsförmågan.112 Däremot kan förtroendet för Israels beslutsamhet att ingripa 
mot Hizbollah sägas ha ökat där Hizbollah medger att de inte kunnat föreställa sig omfattningen 
på den israeliska reaktionen på kidnappningen den 12 juli.113 

 
Men den uppfattade beslutsamheten kommer med en kostnad beroende på en obalans i medel och 

motmedel d.v.s. Israels reaktion och våld stod inte i proportion till den inledande händelsen. 
Detta kan ha inneburit att Hizbollah fick fler sympatisörer både i Libanon men också i övriga 
arabvärlden.114 Resonemanget ovan visar att det finns både delar där förtroendet för avskräck-

ningsförmågan kan anses ha stärkts men också försvagats vilket innebär att målet endast delvis 
uppnåddes. 

 

                                                 
108 Cordesman m.fl., s. 28f  
109 Achcar m.fl., s. 39f 
110 Cordesnam m.fl., s. 24 
111 Biddle m.fl., s. 31 
112 Harel m.fl., s. 259 
113 Achcar m.fl., s. 33 
114 Cordesman m.fl., s. 21 
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5. Återföra de två kidnappade soldaterna: Ingen av soldaterna återfördes till Israel som ett direkt 
resultat av kriget. Kropparna av de båda soldaterna överlämnades i samband med en fångutväx-
ling 2008.115 Målet uppnåddes ej. 

5.3.3 Hizbollahs måluppfyllnad 

1. Att Hizbollah militärt överlever så att motståndet kan fortsätta: Trots att Hizbollah fick omfat-
tande skador på sin militära infrastruktur samt att de förlorade ett stort antal raketer och avskjut-

ningsramper så råder det inget tvivel om att de som organisation överlevde Libanonkriget 2006. 
Målet uppnåddes. 
 

2. Israel lämnar Shebaagårdarna: Kriget medförde ingen förändring avseende Shebaagårdarna 
målet är därmed ej uppnått. 

 
3. Försvaga Israels beslutsamhet att angripa Hizbollahs styrkor: Som nämns under 5.2.1 så blev 
Hizbollah överraskade av Israels massiva svar efter kidnappningen av de två soldaterna. Hizbol-

lahs antagande att Israel skulle välja förhandlingsvägen för att återfå soldaterna var en felaktig 
bedömning då Israel istället för förhandling valde att kraftigt eskalera situationen.116 Vad Hizbol-

lah däremot framgångsrikt lyckades att förmedla var att varje gång Israel militärt försökte på-
verka Hizbollah så regnade det ned raketer på israeliskt territorium. Hizbollah hade skaffat sig ett 
medel att kunna angripa Israels territorium och därmed en metod för att påverka den israeliska 

hemmaopinionen. Målet kan anses som delvis uppnått. 
 
4. Försvaga bilden av Israels militära förmåga: Hizbollah nådde en del framgångar i att överras-

kande påverka Israels militära förmåga som t.ex. beskjutningen av den israeliska korvetten Hanit 
med en sjömålsrobot som dödade fyra i besättningen och skadade fartyget.117 Likaså hade de viss 

framgång under Israels avslutande markoffensiv där de skadade 11 stridsvagnar och dödade 12 
israeliska soldater.118 Men på det stora hela så visade Israel på sin överlägsenhet både i luften och 
på marken. Målet kan inte anses som uppnått. 

 
5. Tvinga Israel att släppa tre libanesiska fånga: Inga av fångarna återförde till Libanon som ett 

direkt resultat av kriget. De återfördes i samband med en fångutväxling 2008.119 
Målet uppnåddes ej. 

5.3.4 Övriga indikatorer 

Förändringar i territoriet för respektive aktör: Inga territoriella förändringar skedde till följd av 

Libanonkriget 2006. 
 

 

                                                 
115 Ayat Basma och Avida Landau 2008-07-16, Reuters 
http://mobile.reuters.com/article/topNews/idUSL141960220080716, hämtad 2012-05-15 
116 Cordesman m.fl., s. 35 
117 Harel m.fl., s. 101 
118 Biddle m.fl., s. 32 
119 Ayat Basma och Avida Landau 2008-07-16, Reuters. 
http://mobile.reuters.com/article/topNews/idUSL141960220080716, hämtad 2012-05-14 

http://mobile.reuters.com/article/topNews/idUSL141960220080716
http://mobile.reuters.com/article/topNews/idUSL141960220080716
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Materiella förluster för respektive aktör: Givet känsligheten i konflikten och den historia som 
respektive aktör har så är siffror utvisande materiella förluster högst osäkra. För uppsatsens del är 
det inte avgörande att siffrorna är absolut korrekta men i vilken litteratur som än används så 

visare det att Israel var den aktör som tillfogade störst materiella förluster (se figur 5.3). 
 

Israeliska förluster120 Hizbollahs förluster121 

6 000 byggnader skadade 

eller förstörda 

15 000 -70 000 byggnader skadade eller förstörda 

20 stridsvagnar förstörda 150-300 raketramper förstörda 

1 helikopter nedskjuten 1 600 raketer förstörda 

 Militär infrastuktur i form av ledningsplatser, tunnlar, bunkersystem, 
broar och vägar förstörda    

Figur 5.3.  Materiella förluster under Libanonkriget 2006. 

 
Antal stupade för respektive aktör: Även här finns det en divergerande rapportering om vilka 

förluster som erhölls. Hizbollah rapporterar aldrig vare sig om hur stor deras militära styrka är 
eller vilka förluster de fått.122 För att läsaren ska få en uppfattning om hur mycket det skiljer 
redovisas i figur 5.4 siffror återfunna i litteraturen samt från ytterligare en källa i form av Human 

rights Watch. Som visas i figur 5.4 kan Israel anses vara den som tillfogade flest förluster. Men 
detta skall ses i perspektivet att Hizbollah orsakade större förluster för Israel per insatt soldat än 
något annat arabland gjort under krigen som var 1956,1967 och 1973.123 I tabellerna 5.5 och 5.6 

används Cordesman och Human rights watch´s uppgifter. 
 

Källa Stupade sol-

dater Israel 

Stupade soldater 

Hizbollah 

Civila dö-

dade Israel 

Civila dödade Libanon 

Arkin 
s. 60f 

118 st.   
  

 43 st. 1 190 st. (inkluderat Hiz-
bollah soldater)  

Harel m.fl. 

s. VII 

119 st.  42 st.  1 100 st. (inkluderat Hiz-

bollah soldater)  

Biddle m.fl. 
s. 33 

119 st.   650-750 st.  53 st.  Ingen uppgift 

Cordesman 

m.fl. s. 5  

119 st.  250-800 st.  42 st.   900-1 191 st.  

Achcar m.fl. 
s. 72 

Ingen uppgift Ingen uppgift 40 st.  1 500 st.   

Human rights 

watch124 

Ingen uppgift 250 st.  860 st. 

Figur 5.4 Antal stupade och döda under Libanonkriget 2006 

 

                                                 
120 Arkin, s. 60f  
121 Ibid, s. 71ff 
122 Cordesman m.fl., s. 17 
123 Biddle m.fl., s. 76 
124 Human Rights Watch, VIII Civilian Casualty Incidents Investigated by Human Rights Watch, 2007-09-06 
http://www.hrw.org/node/10734/section/12, hämtad 2012-05-15 

http://www.hrw.org/node/10734/section/12
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5.3.5 Aktörernas sammanfattande scorecard med slutsats. 

 
Israels sammanfattande scorecard 

Typ av 

resultat 

Indikator Vinst eller 

förlust 

Mål 

uppfyllt 

Betydelse Svårighet 

 

 

 

Positivt 

resultat 

Återskapa förtroendet för Israels avskräck-

ningsförmåga  

Vinst Delvis Mycket 

hög 

Hög 

150-300 raketramper förstörda Vinst – Hög Medel 

1 600 raketer förstörda Vinst – Hög Medel 

15 000–70 000 byggnader förstörda i Libanon Neutral – Medel Låg 

Förstörd militär infrastruktur för Hizbollah. Vinst – Hög Medel 

250 dödade Hizbollah soldater Vinst – Hög Medel 

 

 

 

 

Negativ 

resultat 

Förstöra Irans ”western command” Förlust Nej Hög Hög 

Tvinga Libanon att uppträda som en stat och 

göra slut på Hizbollahs uppträdande som en 

stat i staten 

Förlust Nej Hög Hög 

Skada och försvaga Hizbollah Förlust Nej Hög Medel 

Återföra de två kidnappade soldaterna Förlust Nej Mycket 

hög 

Hög 

119 stupade soldater Förlust – Mycket 

hög 

Medel (att undvika) 

40 civila döda Förlust – Mycket 

hög 

Hög (att undvika) 

860 civila libaneser dödade Förlust – Hög Hög (att undvika) 

20 stridsvagnar, 1 helikopter förlorade  Förlust – Medel Medel (att undvika) 

6 000 hus skadade/förstörda i Israel Förlust – Hög Hög (att undvika) 

Figur 5.5 Israels sammanfattande scorecard 

 

 

Hizbollahs sammanfattande scorecard 

Typ av 

resultat 

Indikator Vinst eller 

förlust 

Mål 

uppfyllt 

Betydelse Svårighet 

 

 

 

Positivt 

resultat 

 Att Hizbollah miltärt överlever så att mot-

ståndet kan fortsätta 

Vinst Ja Mycket 

hög 

Låg 

Försvaga Israels beslutsamhet att angripa 

Hizbollahs styrkor 

Vinst Delvis Hög Medel 

Förstör 20 stridsvagnar och en helikopter Vinst – Hög Hög 

6 000 hus skadade/förstörda i Israel  Vinst – Hög Medel 

119 stupade soldater Vinst – Mycket 

hög 

Medel 

40 civila döda Vinst – Mycket 

hög 

Medel 

 

 

 

 

Negativt 

resultat 

Israels lämnar Shebaagårdarna Förlust Nej Låg Hög 

Försvaga bilden av Israels militära förmåga Förlust Nej Hög Medel 

Tvinga Israel att släppa tre libanesiska fångar Förlust Nej Hög Låg 

150-300 raketramper förstörda Förlust – Hög Medel (att undvika) 

1 600 raketer förstörda Förlust – Hög Medel (att undvika) 

15 000–70 000 byggnader förstörda i Liba-

non 

Förlust – Låg Hög (att undvika) 

Förstörd militär infrastruktur Förlust – Medel Hög (att undvika) 

860 dödade civila libaneser Förlust – Medel Hög (att undvika) 

Figur 5.6 Hizbollahs sammanfattande scorecard 
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Score-keeping teorin ger ingen matematisk exakthet när de båda sammanfattande scorecarden 
skall ställas mot varandra utan författaren måste göra en subjektiv sammanvägning av analysen 
grundat på resultaten på det sammanfattande scorecardet. Vid en betraktelse av figur 5.5 och 5.6 

växer bilden fram av ett krig utan en egentlig tydlig vinnare i den meningen att ingen av aktörer-
na uppfyllde sina väsentliga mål i tillräcklig omfattning för att vara nöjda. Israel har bara delvis 

uppnått ett av sina väsentliga mål nämligen att återskapa förtroendet för sin avskräckningsfö r-
måga men detta får ett relativt stort genomslag på det sammanvägda resultatet då betydelsen 
anses som mycket hög. Men då Israel på den negativa sidan av resultaten har misslyckats med att 

återföra de två kidnappade soldaterna där betydelsen och svårigheten viktats som mycket hög 
respektive hög. Då detta ger ett stort genomslag på det sammanvägda resultatet åt det negativa 

hållet så upphävs i princip denna framgång. Kvar för Israels del är då bara mål som man inte 
lyckats att uppnå vilket innebär att de renderar negativa resultat. 
 

För Hizbollahs del så återfinns två mål på den positiva sidan av resultat nämligen att organisat-
ionen överlevde och att Israels beslutsamhet att angripa Hizbollah i viss mån har försvagats. 

Målens betydelse är mycket hög respektive hög medans svårigheten viktas mellan låg och medel 
vilket drar ner påverkan på resultatet. På den negativa sidan återfinns tre mål med en värdering 
avseende betydelse och svårighet som sträcker sig mellan låg till hög vilket förvisso fortfarande 

ger ett negativt resultat men genomslaget blir inte så stort p.g.a. den lägre viktningen. Detta ger 
sammantaget att Hizbollah vann Libanonkriget 2006 utifrån uppnådda mål. 

 
Avseende de direkt mätbara vinsterna i form tillfogade förluster i form av materiel och antalet 
stupade så är resultatet att Israel vann Libanonkriget 2006. Låt vara med en betydligt mindre 

självklarhet än vad israelerna själva skulle ha önskat. Något som också återspeglas i Israels 
scorecard där viktningen i svårighet för tillfogade materiella och personella förluster ligger mel-

lan låg till medel. 
 
När Israels förluster på den egna sidan värderas utifrån svårighet och betydelse så ger detta en 

stor påverkan på resultatet då Israel är mycket känsligt för förluster både militärt men framförallt 
på den civila sidan.125 Likaså påverkas Israel negativt av skador och förluster på tredje part d.v.s. 

Libanon utifrån hur den internationella opinionen reagerade. Där Hizbollah fick ett ökat stöd 
framförallt från grannländerna.126 För Hizbollahs del så tillskrivs orsaken till skador på tredje 
man i högre grad till Israel än till organisationen vilket också visas genom det ökade stödet för 

Hizbollah i Libanon efter kriget.127 Sammanfattningsvis så visar undersökningens resultat på att 
Hizbollah kan sägas ha vunnit Libanonkriget 2006 utifrån score-keeping teorin. 

6 Sammanfattande slutdiskussion  
Uppsatsens syfte har varit att utifrån score-keeping teorin analysera Libanonkriget 2006. Där den 
vetenskapliga frågan som besvarats ovan var: Vilken aktör som kan sägas ha vunnit Libanonkr i-

get 2006 utifrån score-keeping teorin. Uppsatsen är en fallstudie och har genomförts som en 
teorikonsumerande undersökning av Libanonkriget 2006. Först togs ett antal variabler fram ur 

                                                 
125 Cordesman m.fl., s. 31 
126 Ibid, s. 21 
127 Ibid, s. 28f 
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score-keeping teorin genom att översätta och kondensera teorin. Sedan genomfördes ett deduktivt 
arbete med att förädla variablerna utifrån empirin för att på så sätt få fram indikatorer att ställa 
den utvalda empirin emot. Slutligen så analyserades utvald litteratur genom en kvalitativ textana-

lys för att ställa empirin mot de framtagna indikatorerna. Detta resulterade i sammanfattande 
scorecard för respektive aktör som användes för att besvara uppsatsens vetenskapliga fråga . Ett 

antal avgränsningar har gjorts och konsekvenser för validitet och reliabilitet med hänsyn till 
metod, teori och utvald litteratur redovisas. 
 

Författaren har under arbetet identifierat två områden som ytterligare förtjänar att belysas i detta 
kapitel då de påverkar resultatet i väsentlig grad. Nämligen problematiken med källor beroende 

på aktör och svårigheten att ta fram och värdera väsentliga mål för respektive aktör. 
Källäget avseende Libanonkriget 2006 karakteriseras av att avseende Hizbollah så finns det inte 
primärkällor som rimligen kan tas fram inom ramen för en C-uppsats. Till del beror detta på att 

organisationen helt enkelt inte uttalar mål eller strategier med specifika händelser eller operation-
er. Det innebär att huvuddelen av informationen om Hizbollahs mål endera kommer från litteratu-

rens bedömningar av tänkbara mål för organisationen eller utifrån den historiska kontexten och 
mål som anses vara fundamentala för organisationen. En annan möjlig förklaring till målen kan 
vara att de sätts i efterhand och komponeras utifrån Hizbollahs agerande innan och i början av 

kriget.  En överblick av Hizbollahs mål som är hämtade ur vald litteratur ger vid handen att de i 
huvudsak bygger på att ”hindra” Israel från att uppnå sina uttalade mål. Ett undantag är målet att 

Hizbollah militärt ska överleva så att motståndet kan fortsätta. Målet uttalades mycket sent under 
kriget och är propagandamässigt mycket smart då det är så lågt satt att det i princip omöjliggör en 
israelisk vinst. Score-keeping teorin kompenserar förvisso till del den lågt satta målsättningen 

genom att också vikta vilken svårighet Hizbollah kan anses ha haft att uppnå målet. Men att målet 
uppnåddes under kriget får ändå ett stort genomslag på det sammanfattande scorecardet. 

 
För Israels del kan förhållande sägas vara det omvända. Det finns en stor mängd litteratur som till 
sin huvuddel hanterar primärkällor. Problemet är här istället att många refererar tillbaka till Wi-

nogradkommissionen vars hela syfte var just att belysa Israels prestation i Libanonkriget givet att 
den var dålig. En av slutsatserna som kommissionen drog var bland annat att Israels mål var 

oklara och till del ouppnåeliga. Detta skulle för Israels del innebära att en del av målen snarare 
vara för högt satta. Exempel på detta är målen att förstöra Irans ”western command” samt att 
tvinga Libanon att uppträda som en stat och göra slut på Hizbollahs uppträdande som en stat i 

staten. Dessa mål bygger enligt författares åsikt på att Libanon som helhet ockuperas av Israel. 
Något som inte ter sig realistiskt med hänsyn till historiska erfarenheter, omvärldens reaktioner 

och att Israel riskerade ett fullskaligt tvåfrontskrig med hänsyn till kriget i Gaza som samtidigt 
pågick. 
 

Ovanstående resonemang förtar inte uppsatsens resultat enligt författaren, men det belyser något 
av den problematiken som finns med att använda score-keeping teorin på denna typ av krig och 

varför undersökningens resultat inte är tydligare. Det visar också på ett antal utmaningar som 
framkommit med tillämpa score-keeping teorin på den typ av konflikt som Libanonkriget 2006 
var nämligen ett krig mellan en stat och en organisation som är grupperad och verkar från en 

annan stat. Teorin gynnas av väldefinierade mål som är lätta att värdera både avseende om de 
uppnåtts men också hur svåra respektive betydelsefulla de är för en aktör att uppnå dem. I fallet 
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med Libanonkriget 2006 där den ena aktören inte är en stat är detta mycket svårt. Det är knappast 
så att Hizbollah har genomfört en liknande offentlig granskning som Winogradkommissionen 
avseende sitt eget uppträdande. Då upplösningen i analysen i hög grad är beroende på vilken 

kvalité och relevans målen så är avsaknaden av sådana eller att de som finns är omtvistade en 
nackdel för teorins trovärdighet vid denna typ av krig. Moderna konflikter med en asymmetrisk 

uppträdande deltagare handlar i mindre omfattning om att tillförskaffa sig markområden vilket 
medför att en stark och lättbedömd variabel försvinner. Slutsatsen utifrån denna tillämpning är att 
score-keeping teorin bäst torde lämpa sig för mellanstatliga konventionella krig där målen för 

aktörerna och det relativa styrkeförhållandet mellan dem är välkända. 
 

Oavsett resultatet är uppsatsen är ett bidrag till den allmänna kunskapen om Libanonkriget 2006. 
För att nå ett större djup behövs ytterligare litteratur och källor avseende Hizbollahs syn på kri-
get. Uppsatsen ger också ett bidrag till militärteorin genom att arbeta med en teori för att bedöma 

vem som vann respektive förlorade kriget och applicera denna på en moden konflikt där en icke 
statliga aktör är representerad. Just detta kommer att vara högintressant för vidare forskning då 

det inom kort är dags att bedöma utgången av kriget i Afghanistan både i ett internationellt- men 
också svenskt perspektiv. Ytterligare ett intressant område för vidare forskning är att inkludera 
den andra teorin matchfixing som presenteras i Failing to win. 

Denna kräver enligt författaren ett större omfång än en C-uppsats då den innefattar medias och 
maktelitens påverkan på uppfattningen vem som vann. En intressant undersökning vore att jäm-

föra resultaten mellan de två teorierna applicerat på ett eller två fall för att hitta och analysera 
skillnader och vad de eventuellt beror på.  
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