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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande rapport Pson Tyrling, S. 2013. Reguljär krigföring; Israe-
li Defence Forces (IDF) viktigaste beståndserfarenheter från reformering efter 
andra Libanonkriget 2006 är att bidra med kunskap och erfarenheter till För-
svarsmaktens doktrin- och förmågeutveckling. 
I rapporten avhandlas följande frågeställningar: Har Israels och IDF reform efter 
andra Libanonkriget 2006 långsiktig effekt och kvarstående värderingar eller är 
det så att omvärldsförändringen tvingar till nya reformer? Vilka av de slutsatser 
som drogs i Winogradrapporten (efter andra Libanonkriget) är fortsatt relevanta? 
Inledningsvis har studier av aktuell litteratur genomförts, som resulterat i bak-
grundsbeskrivning och modern historiebeskrivning. Den viktigaste kunskapsdelen 
har fåtts genom studiebesök i Israel, observationer respektive genom samtal och 
intervjuer med israeliska experter.1  
En central del av rapporten beskriver hur reformeringen av det israeliska samhäl-
let – och i synnerhet dess försvarsmakt – efter kriget 2006 resulterade i en syste-
matisk översyn och förbättring av IDF:s doktriner och reglementen. en Israels och 
IDF doktrinutveckling och förmågeutveckling, som ett resultat av reformen, ökar 
försvarsförmågan hos en liten stat. Förändringar i Israels strategiska miljö som 
den arabiska våren, händelser i Gazaområdet, Syrien och Iran påverkar Israels 
säkerhet och överlevnad.  

Resultaten i rapporten visar att externa och interna händelser och erfarenheter på-
verkar IDF som tvingas till ständig anpassning och snabbt agerande. Denna stän-
diga anpassning, utveckling och förändring av IDF sker genom doktrinarbete. 
Doktrinen får därmed en central roll i urvalet av viktiga långsiktiga reformåtgär-
der.  
Slutsatserna visar att det ligger i den Israeliska statens intresse att försvara egna 
värderingar, livsstil och rätt att existera. Motsatsen torde leda mot en omedelbar 
förändring av hela samhällskicket och slutet på den judiska livsåskådningen. Re-
formerna lever kvar i nya tillämpningar utvecklas i takt med att hoten analyseras 
och förståelse för dessa blir styrande. Israels geopolitiska läge innebär att IDF är 
garanten för statens egen försvarsförmåga och för landets fortsatta existens. 
 

Nyckelord: Israeli Defence Forces (IDF), Reguljär krigföring, andra Libanon-
kriget 2006, Reformering. 
  

                                                
1 Synpunkter och kommentarer är hämtade från besök i Israel under den 
senaste konflikten 2012-11-14—21. Här diskuteras och citeras personer 
som har haft och har inflytande och kunskap om Israels rådande situation. 
Se referensförteckning. 

 



 Rapport  3 (34) 
Datum  
2011-12-30 
KV Luft 
Stephan Pson Tyrling 

 

Innehåll 
1 Inledning ..................................................................................................... 5 

1.1 Slutsatser från tidigare rapport 2011-12-30 ............................................ 5 

1.2 Metod .................................................................................................... 6 

1.3 Disposition ............................................................................................ 6 

2 Bakgrund ..................................................................................................... 7 

2.1 Tvingande faktorer till förändring .......................................................... 7 

2.2 ”Lessons Learned” från andra Libanonkriget ur IDF:s eget perspektiv ... 8 

2.3 Reformeringen ...................................................................................... 9 

2.4 Exempel på operativa tankar inom försvarsplaneringen ........................10 

2.5 ”Cast Lead” resultatet av reformen inom IDF .......................................12 

3 Influerande händelser efter ”Cast Lead” 2010. ............................................13 

3.1 ”Goldstonerapporten” ...........................................................................13 

3.2 Incidenten med Mavi Marmara, ingående i ”Ship to Gaza” ...................14 

3.3 Arabiska våren .....................................................................................14 

3.4 Händelsernas påverkan på Israels säkerhetssituation .............................16 

4 Urvalsfaktorer .............................................................................................17 

4.1 Normerande beslut efter andra Libanonkriget .......................................17 

4.2 Staten Israels fortlevnad som demokratisk, judisk stat ..........................19 

4.3 Strategisk säkerhet................................................................................20 

4.4 IDF inriktning ......................................................................................20 

5 Tillämpning av reformfaktorer i nuvarande hotmiljö ...................................21 

6 Synpunkter och kommentarer .....................................................................22 

6.1 Bestående erfarenheter från andra Libanonkriget ..................................22 

6.2 Strategisk översikt och aktuella hot ......................................................23 

6.3 Strategiska tankar om reformen och framtiden ......................................24 

6.4 Operationskonst ...................................................................................26 

6.5 Tankar runt doktrin och doktrinutveckling ............................................27 

6.6 Framtidens koncept, att skriva en doktrin .............................................28 

6.7 Aktuella frågor under pågående konflikt 2012-11-14--21 .....................28 

7 Slutsatser och reflektioner ...........................................................................29 

7.1 Inledning ..............................................................................................29 

7.1.1 Luftmakt .......................................................................................29 

7.1.2 Begreppsanvändning .....................................................................29 



 Rapport  4 (34) 
Datum  
2011-12-30 
KV Luft 
Stephan Pson Tyrling 

 

7.1.3 Den intellektuella processen ..........................................................29 

7.1.4 Hierarkisk organisation .................................................................29 

7.1.5 Egna förluster ................................................................................30 

7.1.6 Konceptuella förändringar .............................................................30 

7.1.7 Förändringsbenägenhet..................................................................30 

7.2 Slutsats, uppgiften är at skydda samhället .............................................30 

7.3 Reflektion, statens förmåga till försvar är avgörande ............................30 

8 Efterord ......................................................................................................31 

 

 
  



 Rapport  5 (34) 
Datum  
2011-12-30 
KV Luft 
Stephan Pson Tyrling 

 

1 Inledning 
Syftet med denna rapport är att följa upp och utveckla slutsatser från rapporten 
Pson Tyrling, S. 2011. Reguljär krigföring; Israeli Defence Forces (IDF) refor-
mering efter andra Libanonkriget 2006. Stockholm: Försvarshögskolan [2011-12-
30]. I rapporten från 2011 redogjordes bland annat för den israeliska Winograd-
kommissionens utvärdering och slutsatser efter det Andra Libanonkriget 2006. 
Vidare kommer de metoder som genomsyrar rapporten att beskrivas. Avsnittet 
avslutas med en kortfattad genomgång av rapportens disposition. 

1.1 Slutsatser från tidigare rapport 2011-12-30 
Från föregående KrV FoT-rapport från föregående år beskrevs följande slutsatser i 
av den israeliska försvarsmaktens reformering efter 2006 års krig mot Hezbollah: 

1 Flyg (luftmakt) kan komma att få en förändrad roll i framtiden.  
2 Våra begrepp är föråldrade och allt för ofta influerade av USA 
3 Den intellektuella processen är viktigare än de modeller vi använder.  
4 En hierarkisk organisation är att föredra under ofred och genomförandet av 

operationer.  
5 Att sätta gränser för förluster inom egna förband i en operation är en icke 

operativ process 
6 Konceptuella förändringar inom IDF blev ett resultat av erfarenheterna 

från ”andra Libanonkriget” och även ”Cast Lead”.  
7 Förändringsbenägenheten inom IDF är en avgörande framgångsfaktorn för 

den omvälvande reform som genomfördes på så kort tid. 

Dessa slutsatser är resultat av både aktuella litteratur- och dokumentstudier som 
omfattar kunskapsområdet respektive intervjuer och samtal som genomfördes med 
nyckelpersoner i Israel under april 2011. Dessa är vägledande för arbetet med 
denna rapport från 2012. 
Reformen efter 2006 blev, som slutsatserna ovan visar, genomgripande och om-
fattade ett brett spektrum av åtgärder. IDF under ledning av en ny CoS (Chief of 
Staff), general Gabi Ashkenazi lämnade ingen sten orubbad. Arbetet omfattade 
allt från mental inställning, social värdering, materiel, personal och konsten att 
föra krig.  

Israel har, efter andra Libanonkriget 2006 och fram till nu, på nära håll betraktat 
en omvälvning utav väldiga mått inom den arabiska världen, den så kallade ara-
biska våren. Våldet runt Israels gränser och inom landet med anledning av om-
världsförändringen bör ha påverkat de insikter och slutsatser som drogs av andra 
Libanonkriget, som var en plågsam påminnelse om hur Israel glömt av att försvara 
sig mot en avancerad och välorganiserad rival (fiende).  

Friktioner uppstod, både vertikalt och horisontellt inom och mellan politisk och 
militär ledning, under brinnande krig, där förluster av soldater och befäl ständigt 
ökar, på grund av otydliga politiska mål samt en militär organisation som inte är 
anpassad för en högintensiv konflikt (HIC) och som saknade brigadstruktur, vilket 
under tidigare krig varit IDF sätt att genomföra markoperationer.  
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1.2 Metod 
Arbetet med denna rapport kan beskrivas som iterativt med anledning av att sam-
talen med förstahandskällor på plats i Israel var den väsentligaste delen av rappor-
ten. Dessa var planerade att genomföras i slutet av 2012. 
Första fasen i rapportskrivandet innebar att samla bakgrundsmaterial som 
beskrev andra länders och personers intryck av IDF-reformerna och dess beståen-
de påverkan. Efter genomgång av ett omfattande antal böcker och skrifter, påbör-
jades struktureringen av rapporten. Andra fasen av processen bestod av att ned-
teckna de synpunkter som i allt väsentligt var gemensamma i den omfattande litte-
raturen och dokumentationen. Tredje fasen handlande helt enkelt om att skriva 
enligt ett akademiskt förhållningssätt. Allt i syfte att kunna få en bild eller för-
nimmelse av vilken fråga som bör formuleras. 
Fjärde fasen omfattade problemställningen att formulera frågan eller att fortsatt 
genomföra processen iterativt, med kommande samtal i Israel som fokus. Efter-
som osäkerheten vad IDF reform egentligen lett fram till, valdes alternativet med 
öppna frågor i syfte att försöka förstå övergripande intellektuella processer och 
strategiskt tänkande. Femte fasen omfattade samtalen i Israel och nedtecknandet 
av dessa. Vidare att framföra dessa åsikter som bekräftar antaganden som framgått 
av tidigare studerat materia, nämligen att det väsentliga resultatet av reformen inte 
kan beskriva i konkreta resultat utan har en mer filosofisk, strategisk prägel. Sjät-
te fasen innebar att försöka beskriva den iterativa processen som är resultatinrik-
tad och i enlighet med den information som kommer från förstahandskällorna.  
Under arbetets gång har det blivit tydligare att enskilda åtgärder eller erfarenheter 
efter andra Libanonkriget inte haft så stor påverkan som inställningen till resulta-
tet av reformen. Den reguljära krigföringen framstår som självklar, med manöver-
krigföring som huvudinriktning. De resultat av reformen som visar sig ha djupast 
påverkan är den mentala inställningen och det strategiska och operativa tänkandet. 
Individen och staten har funnit varandra och formar en stark enhet som klarar ex-
istentiella påfrestningar från rivaler av olika dimensioner. I rapporten framförs de 
tankar och resonemang som framkom under besöket i Israel, mitt under en pågå-
ende konflikt mellan Israel och Hamas (samt ytterligare några radikala gruppe-
ringar i Gaza), under tiden 2012-11-11—18.  
Vald metod att få förståelse – för vilka reformåtgärder som etablerats med starkast 
avtryck och fortsatt är viktiga faktorer i doktrinernas utformning – är att utgå från 
de tydliga direktiv som gavs efter andra Libanonkriget 2006 och genom studier 
och samtal få en bild av doktrinutformning och operativt tänkande i nutid. 

1.3 Disposition 
Rapporten disponeras i stort enligt följande; 

 Inledningen beskriver uppgift, metod och upplägg av rapporten. 
 Bakgrunden avser att beskriva operativ miljö, ramfaktorer och relevant 

historik. 
 Händelser som påverkar Israels sätt att betrakta framtida hot. 
 Dimensionerande faktorer inför framtiden. 
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 Tillämpning av reformfaktorer i dagens hotmiljö. 
 Kommentarer och synpunkter. 

2 Bakgrund 

2.1 Tvingande faktorer till förändring 
I en studie av doktriner, jämför IDF USA:s, Storbritanniens och Israels orsaker till 
utformningen av en doktrin grundat på inställningen till krig och ofred. Man fin-
ner och konstaterar olika perspektiv för doktrinens betydelse. Grundat på israelisk 
åsikt betraktar USA krig som ”business as usual” och Storbritannien betraktar det 
som en brittisk tävlingsmodell (aristokratisk) medan Israel befinner sig i ständig 
ofred och anser sig ha tvingande skäl att ha en doktrin som leder till en offensiv 
strategi, innefattande snabba strategiska beslut, som leder till en kraftfull och be-
stämd krigföring på flera fronter (Shamir, pp. 95-96). 
IDF har under merparten av tiden sedan staten Israels bildande, med undantag av 
tiden under ”andra intifadan”, haft en naturlig integration i samhället och ett stort 
stöd bland befolkningen. IDF representerade viljan och fenomenet som gjorde att 
israeliska staten kunde vinna sin frihet 1948. IDF anses därför ha burit de värden 
som gjorde detta möjligt; disciplin, familjen som bas och konformitet. Under 
1990-talet försvagades dessa värden i takt med att doktrininsikten inte längre 
byggde på ”krig utan alternativ”. I uppträdandet märktes det genom att IDF an-
ammade USA:s doktrinsyn och dess värden. Teknik fick en ersättande roll i stället 
för kompletterande. Utbildning i reguljär krigföring fick stå tillbaka för intryck 
från andra länders militärmakter som övade LIC och möjligen MIC (med USA 
som undantag som anammat EBO och Shock and Awe). Irrelevanta viljor, styrda 
av enskilda befattningshavare inom IDF fick effekter som förstärkte det säker-
hetspolitiskt felaktiga vägvalet. IDF har aldrig haft en perspektivplan eller lång-
tidsplanering (med västerländska mått), men har fört kunskap vidare genom tradi-
tion och krigserfarenhet och påtagligt liten dokumentation. Det har dock inte sak-
nats aktuella planer för närstående eller möjliga konflikter. Andra Libanonkriget 
visade emellertid att trots befintliga planer man inte längre kunde operera på slag-
fältet eller stridsmiljön. Avgörande var också att IDF inte längre var riskbenäget 
(man fattade operativa beslut på beräknade förluster), vilket ledde till att civilbe-
folkningen blev lidande under hela krigets förlopp, eftersom IDF stod handfallna i 
väntan på avgörande beslut om en markoffensiv. Raketer och granater från gra-
natkastare föll oavbrutet över norra Israel vilket ledde till att 300 000 civila måste 
evakueras till sydligare delar av Israel.  
Att reformera det militära skolsystemet var en väsentlig del av Ashkenazis ”Back 
to Basic”. Manöverkrigföring skulle återimplementeras tillsammans med upp-
dragstaktiken. Med detta följde en ny syn på belöningssystemet. Där praktisk kun-
skap tidigare varit dominerande som karriärfaktor skulle nu den akademiska mili-
tära kunskapen även vara en faktor. Det inrättades nya militära skolformer från 
kaptensnivå upp till eventuell befordran till överste.  
Viktiga erfarenheter från andra Libanonkriget skulle implementeras i det militära 
skolsystemet. Underofficersskolor och grundläggande officersskolor, inte att för-
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växla med den civila kompetens som alltid varit väsentlig för all befordran. IDF 
skulle bidra till att reformera krigsmakt/försvarsmakt till en enhetlig, med koncept 
och egenskaper som hanterade alla typer av motstånd, genom variationer av egen 
operationskonst. Personlig färdighet, praktisk och teoretisk, kunde inte ersättas 
med ny teknik. Överlägsenhet i kunskap och militär förmåga hade historiskt givet 
en fördel i krigen mot fientliga arabstater. Teknik kan underlätta, men aldrig ersät-
ta människans förmåga till kreativt tänkande och omdöme.  
IDF, under general Halutz (ur IAF, vilket är teknikfokuserat) som CoS, anamma-
de de amerikanska doktrinerna ”Shock and Awe” (doktrin om snabb dominans 
genom överlägsen kraft skriven av Harlan K. Ullman och James P. Wade) och 
effektbaserad operation (EBO som USA genomförde under Gulfkriget) utan att 
egentligen se skillnaderna mellan en stormakt och liten stat i kapacitet eller strate-
giska mål. General Ashkenazi fokuserade sitt doktrintänkande runt de personella 
kvaliteterna för att balansera teknikfokuseringen (Shamir, pp. 177-187). 

2.2 ”Lessons Learned” från andra Libanonkriget ur IDF:s eget per-
spektiv 

Överste Meir Finkel, Chef Doktrin och Perceptionsenheten, presenterade under ett 
samtal den 11 maj 2011 på Qiriya (IDF Högkvarter), vilka slutsatser IDF dragit av 
andra Libanonkriget, där motståndaren Hezbollah representerade en fiende som 
var irreguljär, subversiv, asymmetrisk, urban, med tunnelbaserad infrastruktur i så 
kallade ”Nature Reserves” (begränsade skogspartier (motsvarande en yta mindre 
än tio fotbollsplaner). De utbyggda tunnelsystemen var avsedda för stationär strid. 
Tunnelsystemen var så välbyggda och utrustade att de innehöll logistik, ammuni-
tion, elektricitet och fläktsystem. Uthålligheten var längre än IDFs egna förban-
dens i området. Finkel menar att krigföring definierat som icke storkrig (krig mel-
lan stater) är framtidens hot och Hezbollah motsvarar fienden.  
General Ashkenazi och IDF presenterade tio konkreta åtgärder i punktform för att 
accentuera att inriktningen var ”Back to Basic”, återgång till grundläggande kun-
skap som IDF behärskat i tidigare krig. De kan uppfattas som utgångspunkt för 
reformen i dess enklaste och mest påtagliga form; 
1) Infanteriets avgörande förmåga i urban miljö, där reformen skall leda till en 
ökad förmåga att manövrera. Att uppdatera uppdragsmanualen, utveckla taktik, 
teknik och manualer för att använda ny materiel, utveckla och köpa ny utrustning 
för specialuppdrag samt öka kvalitet och kvantitet på utbildning var koncept som 
prioriterades.  

2) Utvecklingen av brigadstab och brigadstruktur, omfattande processer, personal 
och utbildning, för att kunna operera inom samtliga spektrum av krigsscenarion. 
Kapaciteten att leda över lång tid (veckor, månader), integrering av underrättelse-
tjänsten, att hantera civila i en krigszon och att hantera realtidsinformation i bri-
gadstaben samtidigt som C4I implementeras i hela IDF, är väsentliga utvecklings-
områden. 

3) Utvecklingen av potentialen av underrättelsefunktionen på brigadnivå. Genom 
att utveckla underrättelseenheter i brigadstaben, öka kapaciteten att insamla in-
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formation, utbilda underrättelseofficerarna att hantera realtidsinformation i urban 
miljö, modifiera underrättelseprocesser så de är anpassade till miljön, och förbätt-
ra förhörsteknik av tillfångatagna motståndare skall brigadstaben uppnå underrät-
telseöverläge. 

4) Utvecklingen av strid i urban miljö. Uppträdande i kompani i sammansatta 
stridsgrupper med rätt kompetenser, byggande av fler urbana övningsplatser, fors-
ka i stridteknik avseende tunnelstrid, minska förluster genom ”Friendly Fire (FF)” 
och öka precisionen vid insättande av ”Close Air Support (CAS)” skall öka IDF:s 
förmåga i urban miljö. 
5) Civila i en krigszon. Det är mer en insikt än en vetenskapligt bevisad erfarenhet 
att IDF måste ha förmåga att hantera problemet med civila inom aktuell stridszon, 
både på brigad- och bataljonsnivå. Därmed följer behovet av att utveckla doktriner 
och skapa övningsinfrastrukturer där den förmågan kan tränas. 
6) Att skilja på baskunskap och operationskonst. Om baskunskapen prioriteras och 
övas så att den är en naturlig kunskap för alla i truppföringen i strid, skall opera-
tionskonsten utvecklas genom krigsspel och övning. Genom den utökade utbild-
ningstiden för värnpliktiga och officerare anser IDF målet som uppfyllt. 
7) Defensiva operationer mot en irreguljär motståndare. Utveckling av taktiska 
enheters förmåga i urban miljö, att utbilda mer på soldatnivå, att öka antalet öv-
ningar samt att utveckla den fortifikatoriska kapaciteten, materielen och kunska-
pen skall uppfylla målen. 
8) Kunskapsutveckling och ökad egen förmåga under strid. En integrering av 
”Operational Knowledge Management” (OPKM)” (Guilio Valente A. R., 2008) i 
brigad- och divisionsstaber, utökad utbildning i OPKM och utveckling av metoder 
för att öva organisationsutveckling förväntas ge tillräcklig förmåga. 
9) ”Friendly Fire”. Genom att öva situationer där egen trupp befinner sig i farligt 
område tvingas befälen att fokusera på att identifiera faran för egen trupp och 
ibland avstå från eldgivning trots övertygelse om god verkan mot fienden. En ut-
ökad realtidsuppfattning, utvecklad teknik att lära från övning och teknikutveck-
ling skall minska riskerna för beskjutning av egen trupp. En särskild enhet skapas 
för att försäkra ett stöd för dem som oavsiktligt skadat egen trupp genom att be-
ordra eldgivning 

10) Högkvarterets (IDF HQ) ledning under strid med fokus på markstridkrafterna. 
HKV skall konsolideras under pågående ofred. IDF avser skapa ett center (skola) 
för ”Lessons Learned” som omfattar HQ ledning (Finkel, 2011).  

2.3 Reformeringen 
Generalmajor Gershon Hacohen, chef för Israels ”National Defence Colle-
ge”(INDC), pekar på vikten av det fria ordet, olikheters betydelse och att var och 
en är sin egen åsikt trogen. Hierarkier är en väsentlig fråga eftersom organisatio-
nen bör omfatta en tydlig sådan. Samtidigt bör taktisk ledning inte utövas i en 
hierarkisk ordning. Manöverkrigföring med uppdragstaktik är att föredra, dock 
med tydliga hierarkiska och organisatoriska omgivningar så att varje soldat och 
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officer kan känna igen sig i en trygg omgivning. Absolut auktoritet kan leda till 
misstag. Det är viktigt för en chef att pröva sig själv med synpunkter från andra. 
Framgång kan ligga i att skapa en process som leder till samma resultat före ope-
rationen som den som genomförs efter operationen (Hacohen, Generalmajor, 
2011). 
Det är svårt att utveckla och samtidigt använda sina försvarsstyrkor. Det är en 
process som doktrinen skall stödja. Med det uttalandet vill Cohen ge uttryck för 
att trots att reformen är nödvändig så måste samtliga säkerhetskritiska operationer 
lösas över tiden. Terrordåden, raketbeskjutningen, själmordsbombarna, vapen-
smugglingen m.m. upphör inte utan måste hanteras. De uppdrag som kan hänföras 
till lågnivå - eller mellannivåkonflikter ingår inte som en del av reformen. Det är 
uppdrag som kräver omorganisation, där specialförband särskilt utbildade för des-
sa uppdrag får genomföra dem medan huvuddelen av utbildningen inriktas på re-
formen mot brigadstruktur. Det innebar, eller innebär, en stor omställning efter-
som alla tidigare utbildades mot samma hot med ungefär samma kompetens. 
Specialförbanden med polisiära uppgifter har nästan lämnats därhän i beskriv-
ningar av reformen. Det kan bero på känsligheten i uppdragen man genomför eller 
att specialförbanden nu genomför det hela IDF hade som huvuduppgift tidigare 
och därmed är uppgifterna redan väl dokumenterade och inövade.  
Reformen återskapade manöverkrigföring och uppdragstaktik. Betrodda värden 
anpassades till nya miljöer. Mekaniseringen var en viktig del, där anpassningen 
till nya operativa principer inom krigföring var minst lika viktig. Man kan betrakta 
dessa som grundstenar i förändringen, men den mentala förändringen var kanske 
den som mest bidrog till att det var möjligt att genomföra en så omfattande reform 
på så kort tid. IDF byggde nya skolor för värnpliktiga och underofficerare samt 
gjorde om utbildningen från lägsta nivå till högsta. Återskapandet av en identitet, 
en gemensam försvarsvilja och synen på IDF som landets försvarare var förutsätt-
ningar för att få gehör för reformen. I en försvarsbudget som egentligen inte tålde 
mer påfrestningar gjordes omprioriteringar från dyra inköp till utbildning med 
tillräckligt avancerad materiel. En relevant fråga borde vara; Krävs det alltid ett 
avsevärt offer för att man skall lära sig dra erfarenheter av en konflikt, som sedan 
kan leda till förändring? I Israels fall var det tydligt att så var fallet. Är det lika-
dant med övriga och västvärldens militära försvar? IDF genomförde ”Cast Lead” 
cirka två år efter andra Libanonkrigets slut. Det var den tid som Ashkenazi hade 
till sitt förfogande att reformera IDF. Här sattes de inövade operativa och taktiska 
principer på prov vilka man tagit fram och övat på under två år.  

2.4 Exempel på operativa tankar inom försvarsplaneringen 
 Reguljära stridkrafter måste använda sin överlägsenhet inom de områden 

dessa kan skapa, exempelvis flyg och underrättelseväsende (Harel, 2011). 
 Bygg kapaciteter i stället för att fokusera på en fiende. 
 I doktrinuppbyggnader ingår som operativa koncept att det skall förbere-

das målkataloger (flyganfall och indirekt eld, även för markförband) för 
varje presumtiv motståndare.  
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 Operativa planer skall skrivas för varje enskilt scenario, inte generella, ef-
tersom alla operationer är unika (det ligger dessutom ett värde i att skapa 
dessa då kunskapsuppbyggnaden ständigt skall utvecklas).  

 Tiden är en avgörande faktor. De som befinner sig på plats och är integre-
rade i samhället vinner alltid en i tiden utsträckt konflikt. Närvaro kostar 
då man har ett avstånd till den geografiska platsen där striden förs (poli-
tiskt, ekonomiskt och socialt).  

 Den första operationen, eller taktiska manövern, bör alltid söka reda på 
”rivalens” kapacitet, infrastruktur och eventuella reaktion på ett genomfört 
anfall (Hacohen, Generalmajor, 2011). Man kan då utröna om de underrät-
telser som föreligger är korrekta eller om ett omtag i den operativa plane-
ringen är nödvändig. 

 En doktrin skall alltid beskriva nya dilemman kopplat till den dynamiska 
utvecklingen av operationsmiljön. Det är ett problem att använda gamla 
koncept och begrepp på nya konflikter. Vår förståelse för konflikter måste 
uttryckas i doktrinen. Fyra utmaningar i den nya miljön kan beskrivas som 
operativa utvecklingsfaktorer inom Israels försvarsplanering: 

1/ Underrättelser: Förr var den viktigaste frågan – Var är fienden? I dag är frå-
gan i stället – Vem är fienden? Detta både för att kunna bekämpa motstånda-
ren och undvika ”Collateral Damage. ”Real time Intel” – underrättelser som 
kommer i sådan tid att operativa handlingar för att bemöta hotet kan utföras, 
oavsett tidslängd, inom sekunder eller timmar. Information skall gå att re-
spondera på. En kombination av underrättelsesystem för att minimera tiden 
och tillgängligheten på underrättelseinformation på låg nivå där man vet vad 
som är viktigt för stridens förande. Vikten av kopplingen mellan operation och 
underrättelser för att minimera processer och tid kommer att vara avgörande. 
2/ Politisk och militär kontakt är oerhört viktig, att politikerna och militärerna 
förstår varandra och att de kan ha inverkan på varandra. Det är en extremt svår 
process att sätta strategiska mål, som sedan skall översättas till operativa mål-
sättningar för att vidare kunna brytas ner ytterligare till operativa och taktiska 
mål. Dagliga och regelbundna möten måste därför genomföras i ofred. 

3/ Relationen till teknologi. För att passa in i aktuell konflikt och fiende måste 
teknologin justeras och anpassas. Gammal teknologi kan användas till nya om-
råden. Det krävs öppet sinne och initiativ. Teknologin är en av statens vikti-
gaste resurser där underrättelserna är nyckeln. Teknologin skall användas 
”Beyond their imagination”… (Eiland, 2011). 
4/ Nya terrorvågor – två hot – ett cyberhot. Där är inte attacker som slår ut sy-
stem som är farliga utan attacker som påverkar system utan vår vetskap. Som 
exempel kan nämnas börsen, blodbanker etc. som styrs av datasystem. Två 
okonventionella vapen – ofarliga saker som kan kombineras men också oskyl-
diga substanser som kan blandas och användas som vapen eftersom civila reg-
ler inte täcker våldsanvändning av dessa (Eiland, 2011).  
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2.5 ”Cast Lead” resultatet av reformen inom IDF 
Anfallet mot Hamas på Gazaremsan påbörjades den 27 december 2008. Det var 
cirka två år efter att Ashkenazi tillträtt som CoS för IDF. Det var under denna 
operation som IDF skulle visa Israel och omvärlden att reformen var genomförd 
med tillfredställande resultat. Anfallet var resultatet av en eskalering mellan Israel 
och Hamas som ett svar på den raketbeskjutning som södra Israel utsatts för från 
Hamas.  

Anfallet inleddes traditionellt med ett kort intensivt förbekämpningsskede från 
luften följt av ett brigadanfall på marken. Luftmakten fick en traditionell roll där 
bekämpning av strategiska mål var prioriterade, trots att området är så litet att det 
egentligen bara kan omfatta taktiska, möjligen operativa mål. Hamas var väl för-
berett och varje tänkbar infallsport var preparerad med tunnlar, ”Improvised Ex-
plosive Device” (IED) och försåtminering. IDF:s operation var dock väl planerad, 
förberedd och övad utifrån ”Lessons Learned” från andra Libanonkriget som 
grund. Ledningen (Command and Control) hade medvetet inte gett order som be-
gränsade den takiske chefens möjligheter till utan ramar för att uppdragstaktiken 
skulle kunna tillämpas naturligt och uppmuntra de underlydande officerarnas 
självständiga handlande.  
CoS och GHQ gav tidigt mandat åt ”Southern Command” att autonomt driva ope-
rationen och erhålla allt stöd som krävdes genom begäran till GHQ. Ansvaret var 
tydligt fördelat och synkroniserat, baserat på ömsesidig respekt från de båda le-
dande generalerna.  
Förband ur manöverbrigaderna anföll i traditionell formering med ordinarie mate-
riel kompletterat med utrustning och materiel som var operationsspecifik. Avdelat 
var exempelvis ”Unmanned Aerial Vehicle” (UAV) och ”Close Air Support” 
(CAS), med både helikopter och flyg. Delegerade ledningen gjorde att brigadchef 
och bataljonschefer kunde utöva sin ledning med initiativ och kreativitet. I denna 
roll fick flyget uppgifter bundna direkt till markoffensiven och verkade då mer 
som en del av den indirekta precisionselden. Den taktiska ledningen var förstärkt 
genom att de mest erfarna officerarna hade ställts till förfogande och kunde leda 
de taktiska förbanden, samtidigt som samtliga fyra brigadchefer i förbandet, bred-
vid sina trupper, utövade ett direkt ledarskap. Detta var en viktig erfarenhet från 
andra Libanonkriget då man hade en övertro på tekniken. Brigadcheferna satt då i 
HQ bakom en dator, samtidigt som deras soldater stred på fältet (plasmakultur). 
”Cast Lead” var en militär framgång. Israel och IDF hade tagit sig ur det ameri-
kanska doktrinära tänkandet där en övertro på luftmakt hade lett till att marktrup-
perna blivit eftersatta och därmed inte varit rätt övade i rätt organisation.  

Israel hade under en lång period glömt bort att en doktrin måste vara levande, an-
passad till den situation man befinner sig i och baserad på den kultur som landet 
representerar (Shamir, pp. 154-156).  
Viktiga erfarenheter inför ”Cast Lead” gjorde att IDF genomförde omfattande 
övningar på eget territorium (Galilén) för att uppleva terräng och miljö liknande 
den i Gaza. Man byggde en övningsbas där övningstrupp uppträdde irreguljärt 
med utvecklade gerillametoder. Därutöver bildades och utvecklades kurser för 
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divisions- och brigadstaber. Övningsprogrammet hade reformerats vilket medför-
de att övningstiden fördubblades, reservisternas förbandsmassa ökade med 50 
procent, övningarna i divisionsstorlek med sammansatta förband genomfördes i 
alla typer av terräng och miljöer, integrerat med stöd av UAV och CAS (Finkel, 
2011).  

3 Influerande händelser efter ”Cast Lead” 2010. 

3.1 ”Goldstonerapporten” 

Den 3 april 2009 upprättade ordföranden för Rådet för mänskliga rättigheter FN:s 
undersökningskommission av konflikten i Gaza med uppdrag att undersöka alla 
kränkningar av de internationella lagarna för mänskliga rättigheter och internatio-
nell humanitär rätt som kan ha begåtts inom ramen för militäroperationerna som 
genomfördes i Gaza under perioden 27 december 2008 och 18 januari 2009. 

Ordföranden utsåg domare Richard Goldstone, före detta domare vid konstitu-
tionsdomstolen i Sydafrika och f.d. åklagare vid Internationella krigsförbrytartri-
bunalen för f.d. Jugoslavien och Rwanda, att leda kommissionen. De tre övriga 
ledamöterna var Christine Chinkin, professor i folkrätt vid London School of 
Economics and Political Science, tidigare ledamot i Undersökningskommissionen 
för Beit Hanoun (2oo8), Hina Jilani, jurist vid Pakistans högsta domstol och tidi-
gare Generalsekreterarens specielle representant vad gäller situationen för männi-
skorättsförsvarare, tillika medlem i den Internationella undersökningskommissio-
nen för Darfur (2004), samt överste Desmond Travers, f.d. officer i Irlands för-
svarsmakt och ledamot i styrelsen för Institutet för internationella brottsutredning-
ar. Som brukligt inrättade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
(OHCHR) ett sekretariat för att stödja uppdraget. 

Kommissionen satte den civila befolkningen i Gaza i fokus. Utifrån det perspekti-
vet undersöktes huruvida det förekommit kränkningarna av internationell rätt. 

Kommissionen sammanträdde första gången i Genève mellan 4 och 8 maj 2009. 
Dessutom träffades kommissionen i Genève den 20 maj, den 4 och 5 juli samt 
även mellan 3 och 4 augusti 2009. Kommissionen genomförde tre fältundersök-
ningar: två i Gazaremsan mellan den 30 maj och 6 juni samt mellan 25 juni och 1 
juli 2009, och ett besök i Amman den 2 och 3 juli 2009. Flera anställda vid kom-
missionens sekretariat stationerades i Gaza från 22 maj till 4 juli 2009 för att 
genomföra fältundersökningar.  

Notes verbales sändes till samtliga FN-organ och medlemsstater den 7 maj 2009. 
Den 8 juni 2009 inbjöd kommissionen alla berörda parter och organisationer att 
lämna relevant information och dokumentation för att bistå kommissionen (UN, 
2011). 

Israel blev varse att vald strategi efter andra Libanonkriget hade svagheter som i 
framtiden måste kompenseras både i handling och påverkande effekter inom 
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världssamfundet. Slutsatser av händelsen påverkar Israels fortsatta utveckling av 
användandet av ”reguljär krigföring” i irreguljära konflikter. En av punkterna som 
framkom av erfarenheterna efter andra Libanonkriget var ju har skall IDF hantera 
civila i en krigszon (punkt 5 sida 7). 

3.2 Incidenten med Mavi Marmara, ingående i ”Ship to Gaza” 

Konvojen planerades bestå av åtta fartyg, men på grund av tekniska problem kun-
de endast sex avsegla. De sex fartygen påbörjade sin färd på söndagen den 30 maj 
2010 på internationellt vatten utanför Cypern. Den cypriotiska regeringen hade 
nekat till samarbete med Free Gaza Movement och tillät inte aktivisterna att utgå 
från dess hamnar. 

Den israeliska flottan tog kontakt med konvojen klockan 23:00 på söndagen, på 
internationellt vatten 200 kilometer nordväst om Gaza, 64 kilometer från Israels 
kust. Flottan beordrade konvojen att följa dem till hamn eller att annars bli borda-
de. Bordningen skedde på internationellt vatten efter att samtliga skepp ignorerat 
uppmaningen från Israel (Katz, jpost.com, 2010), tidigt på morgonen den 31 maj. 

När soldater från Shayetet 13 (elitförband ur IDF Special Forces) bordade det 
Commorflaggade fartyget Mavi Marmara från israeliska helikoptrar omkom nio 
passagerare. Soldaterna möttes av motstånd från aktivister som använde tillhyg-
gen, övermannade flera soldater och beslagtog vapen. Några IDF-soldater och ett 
stort antal passagerare skadades utöver de som omkom. Exakt vad som skedde 
ombord är omstritt, och båda sidor anklagar den andra för händelserna som ledde 
fram till dödsfallen.  

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon krävde en fullständig utredning kring vad 
som hänt och att Israel ska ge en förklaring till det inträffade. NATO höll ett ex-
trainsatt möte, på turkisk begäran, med anledning av det inträffade. 

En utredning från FN:s råd för mänskliga rättigheter slår fast att bordningen stred 
mot Genèvekonventionen och att det finns klara bevis för att stödja åtal på flera 
punkter: Uppsåtligt dödande, tortyr eller omänsklig behandling, uppsåtligt orsa-
kande av stort lidande eller allvarlig kroppsskada. "Uppförandet från Israels mili-
tär och annan personal mot passagerarna på flottan var inte bara oproportionerligt 
utan visade också nivåer av totalt onödigt och ofattbart våld", står det i rapporten 
(svd.se, 2010).  

Israel hävdade fortsatt sin rätt att skydda landets gränser mot smuggling av 
kontraband och strategiska produkter. Israel anser sig dessutom ha bevis för att på 
fartyget fanns personer eller grupper ur terrorstämplade organisationer. 

3.3 Arabiska våren 

Arabiska våren, är en benämning på en serie av politiska protestyttringar i arab-
länder i Nordafrika och på arabiska halvön som inleddes 2010, efter krav på bland 
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annat demokratiska reformer. Den började den 18 december 2010 i Tunisien med 
att den arbetslösa akademikern Mohammed Bouazizi tänt eld på sig själv efter att 
poliser beslagtagit hans grönsaksvagn och därmed hans försörjning av familjen, 
vilket sedan bidrog till den tunisiska revolutionen som slutade med att landets 
president Zine El Abidine Ben Ali fick avgå. Massdemonstrationerna spred sig 
sedan vidare till andra länder i arabvärlden och var startskottet till omfattande 
förändringar i det politiska klimatet i hela området omfattande Nordafrika och 
flera andra arabstater.  

Förutom i Tunisien pågick demonstrationerna huvudsakligen i Algeriet, Egypten, 
Bahrain, Libyen, Jemen och Syrien, efter hand, i allt större utsträckning. Mindre 
eller relaterade demonstrationer förekom också i Marocko, Mauretanien, Saudi-
arabien, Oman, Irak, Jordanien, Djibouti, Somalia, Sudan, Kuwait och Västsahara. 
Demonstrationer inspirerade av utvecklingen i arabvärlden nådde även Kurdistan, 
där det var förbjudet att demonstrera på 1:a maj. Grymma piskstraff blev påfölj-
den för flera av de demonstrerande. 

Den 11 februari 2011 tvingades även Egyptens president Hosni Mubarak att avgå 
till följd av de omfattande protesterna i landet. I Jemen utsattes president Ali Ab-
dullah Saleh för ett attentat den 3 juni 2011 och lämnade landet för att få akut vård 
i Saudiarabien för de skador han då fick. Saleh återvändande till Jemen efter tre 
månader vilket ledde till nya strider i Sanaa mellan regimens elitförband och de 
oppositionella. Tunisiens president Zine El Abidine Ben Ali avgick och flydde till 
exil i Saudiarabien. Kung Abdullah II av Jordanien bytte ut premiärminister Samir 
Rifai mot Marouf al-Bakhit och gav denne i uppdrag att genomföra demokratiska 
reformer i landet. Algeriets president Abdelaziz Bouteflika beslutade tillsammans 
med sin regering att häva det undantagstillstånd som rått i landet sedan 1992 vil-
ket skedde den 24 februari 2011. Kungahuset i Bahrain utlovade dialog och de-
mokratiska reformer. Sudans president Omar al-Bashir lovade att han inte skulle 
ställa upp för omval i landets nästa presidentval 2015. Sultanen av Oman, Qabus 
ibn Said, lovade att höja minimilönen för landets privata sektor. Syriens president 
Bashar al-Assad utlovade demokratiska reformer och att häva det undantagstill-
stånd i landet som varit i kraft sedan 1963. Detta skedde den 19 april 2011. Saudi-
arabiens kung Abdullah bin Abdul Aziz utlovade höjda löner för landets offentlig-
anställda och antydde vissa demokratiska reformer. Libyens ledare sedan 1969, 
Muammar al-Gaddafi, avled efter skadorna han fått efter strid med rebelltrupper 
20 oktober 2011. Jemens vicepresident Abd Rabu Mansur Hadi valdes till presi-
dent och ersatte Ali Abdullah Saleh den 25 februari 2012.  

I och med den arabiska våren 2011, som spred sig på ett explosionsartat sätt ge-
nom Mellanöstern och Nordafrika, har läget förändrats och Syrien är plötsligt i 
allas blickfång. FN menar att i Syrien har många tusen människor bragts om livet, 
och att tiotusentals fler frihetsberövats sedan oroligheterna bröt ut i mitten av mars 
2011. Omvärlden fortsätter att förvånas över de grymma metoder som militären 
tagit till för att sätta stopp för demonstrationerna. EU, USA och Arabförbundet 
har alla ålagt president Assad, och de närmast honom, ekonomiska sanktioner och 
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nu börjar även forna vänner och bundsförvanter vända honom ryggen 
(sakerhetspolitik.se, 2011). 

3.4 Händelsernas påverkan på Israels säkerhetssituation 
Reformen inom IDF för att i framtiden skapa en strategisk och militärpolitisk sä-
kerhet genom återgång till reguljära metoder kräver naturligtvis en kontinuerlig 
anpassning till rådande omvärldssituation. Efter andra Libanonkriget har hoten 
åter igen, med undantag för Iran, haft fokus på medelhög och låg konfliktnivå. 
Inom allt fler uppgifter rör det sig om polisiära insatser då gränser överskrids av 
ligor som smugglar allt ifrån vapen, kontraband, narkotika till människor. Vilka 
avgörande delar av reformer kan på längre sikt positivt påverka Israels säkerhet 
som stat genom att förhindra eller reducera hoten?  
Intrycket är att merparten av strategiska tänkare återvänder till grundläggande 
metoder och höjer problemet från ett genomförandeproblem till ett strategiskt 
problem med taktiska och operativa lösningar. Det framkommer tankar som sedan 
tidigare är kända, men som kräver extraordinära åtgärder av IDF, där deras roll 
och erkänsla i samhället är av väsentlig och ökad betydelse.  

Fenomenet Mavi Marmari, karakteriserar ett nytt fenomen mellan Israel och deras 
fiender. Maj. Gen (ret.) Giora Romm benämner det ”the rival strategies of Hizbol-
lah and the IDF” (Romm, 2007). Synen på en fiende som en rival är en faktor som 
påverkar framtida koncept inom given operation. Både genom ”Goldstonerappor-
ten” och Mavi Marmarisincidenten blottas två avgörande svagheter i Israels stra-
tegiska försvar. Befolkningen är känslig för egna förluster och staten Israel är 
känslig för internationell kritik. Båda dessa faktorer påverkar negativt genomfö-
randet av en militär operation (Bazak, 2011). Rivalen har utvecklat en strategi 
som undviker en konfrontation i strid med en övermäktig reguljär motståndare och 
sprider sin verkan över tiden såväl i fred som under konflikt. Väpnad strid väljs 
noga utifrån strategiska perspektiv och en ständigt pågående underminering av 
existentiella värden påverkar legitimiteten av motståndarens statsbildning (Bazak, 
reut-insitute.org, 2010). Förvararen av staten befinner sig därmed i en strategisk 
fälla, där försvaret av den egna befolkningen medför skarp kritik från länder med 
västerländska ideal och värderingar. Lägsta nivå av framgång i en operation be-
skrivs som en bibehållen politisk frihet där striderna inte skadar nationens interna-
tionella anseende2.  
Den arabiska våren påverkar inte Israels säkerhetssituation på kort sikt. I Egypten 
sökte de som revolterade en förbättrad ekonomi och minskat förtryck från Muba-
raks regering. Ekonomin är fortsatt mycket ansträngd och oavsett regering finns 

                                                
2 In a proposal for the document entitled “The Purpose of the IDF” by the Doctrine Depart-
ment in the Doctrine and Training Brigade, the following was written about the army’s func-
tions: “Fulfilling all required actions in a war when it breaks out and attaining the required 
goals to a sufficient degree without losing territory and without incurring unbearable losses in 
terms of casualties, destruction, and other damage, as well as our standing on the international 
arena, especially with relation to our allies.”. 
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inte utrymme för utrikespolitisk konflikt. På lång sikt anser Israel att säkerhetslä-
get mer osäkert, enligt resonemanget vi vet vad vi har men inte vad vi får.  

Syriens framtid kan delas in i fyra scenarion; (1) Assad stannar kvar, vilket var en 
av Sharons hörnpelare i en långsiktig stabilitet i området. (2) Assads regering fal-
ler och Iran ökar sin influens i området, vilket innebär att hotet från Iran genom 
Syrien ökar. (3) Sunnimuslimer med stöd av Iran väljer en militant väg mot Israel 
och skapar ett omedelbart hot. (4) en västerländsk demokratisk process växer fram 
och skapar på sikt stabilitet.  

Libanon påverkas av händelserna i Syrien, dock kan man notera att ett ökat antal 
libaneser ifrågasätter Hizbollah som nationens försvarare. Av denna händelseut-
veckling kan två alternativ följa; att Hizbollah angriper för att återfå sitt existens-
berättigande eller att interna trycket är så hårt att konsolidering inom Libanon blir 
nödvändig. 
Israels förhållande till övriga grannar och nästgårds stater som påverkats av den 
arabiska våren samt Palestinakonflikten är oförändrat ur ett säkerhetsperspektiv.  
Den arabiska våren påverkar alltså inte Israel i en omfattning som kräver nytt sä-
kerhetstänkande eller nya operativa koncept (Eiland G. , 2011). 

4 Urvalsfaktorer 

4.1 Normerande beslut efter andra Libanonkriget 
Bestående anmärkningar i erfarenheter från andra Libanonkriget beskrivs ofta som 
misstag på en strategisk filosofisk nivå som får genomslag hela vägen ner till tak-
tiskt genomförande. Giora Eiland pekar på en erfarenhet som visar på brister på 
kvaliteten inom central ledning och de processer som förekom där (Eiland G. , 
Strategic Assessments 11 nr. 2, 2008). Det militära tänkandet är ännu inte på en 
tillräckligt avancerad nivå. Grundläggande antaganden, kreativ inställning till-
sammans med entydigt språk och tydliga, enkla processer kan leda till samför-
stånd och synergier inom operationer (i ofred). Eiland pekar på fyra dimensioner 
som bör noteras; (1) den militärpolitiska situationen baserad på doktrinen om 
”containment”, bibehållande av och stabilisering av rådande läge (även i lägre- 
och medelhögkonfliktnivå, (2) en social dimension som sände flertydiga budskap 
från befolkningen till IDF som i flera fall var motsatt vad IDF avsåg med att ta 
ansvar och infria förväntningar, (3) en militär dimension avseende optimalt an-
vändande av våld, där IDF misslyckades med att möta nya utmaningar samt (4) en 
militärorganisatorisk dimension där nya organisationsstrukturer med nya uttryck 
för organisationsenheter skapade svårigheter att förstå eller ta in för enskild offi-
cer och soldat. Inom den militära organisationen (IDF), pekar Eiland på två områ-
den som bör utvecklas; A) utforma och förstå operativa och taktiska doktriner och 
B) förstå den nya motståndaren och dess metoder. 

Återkommande i ”Back to Basic”, är att lära sig från början hur att använda den 
egna styrkan mot en rival som påverkar nationen under såväl krig som fred och 
som har utvecklat en strategi som kompenserar den egna organisationens nackde-
lar i teknik och utbildning för att dra fördelar av egen styrka inom de områden 
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som motståndaren ännu inte utvecklat försvar mot. Hizbollah med Nasrallah som 
ledare utvecklades målmedvetet strategiskt från år 2000 då IDF lämnade södra 
Libanon. Nasrallah är en god strateg som kunde analysera styrka och svaghet hos 
Israel och hans idéer implementerades i en motiverad organisation.  

 “Israel may have nuclear weapons and heavy weapons, but, as 
God lives, it is weaker than a spider web…There was a time when we 
feared Israeli threats, planes, tanks and gun ships that impinged on our 
sovereignty of the skies, on land, and in the air, but that time is long since 
gone”3.  
Israels strategi innebärande bibehållet läge (containment) var delvis grundat på att 
den politiska ledningen inte kunde acceptera fler förluster av soldater, eftersom de 
ansågs ha varit alltför höga. Här föddes också tanken på att vinna krig med enbart 
indirekt eld, det vill säga artilleri och luftmakt. Erfarenheterna från andra Liba-
nonkriget visade tydligt att mot en strategiskt välutvecklad motståndare fungerar 
det inte utan kräver en samordnad operation4 (Shomron:, January 5, 2007.).  
Dr. Nadir Tsur5  menar att ett klart strategiskt / operativt språk är en nödvändighet 
för att inte försätta taktiska insatser i tveksamma lägen. Han använder exempel 
som att ”ta kontroll över ” och ”besätta” område eller terrängavsnitt inte är sam-
ma sak men kan uppfattas så av trupp i strid, att avbryta eldgivning från fientliga 
pjäser kan vara en omskrivning för att vilseleda då man misslyckats med att slå ut 
pjäserna. Vidare kan man använda olika benämningar för att dölja verksamhet 
som till exempel att neutralisera en grupp människor då man i verkligheten utsät-
ter dem för trakasserier (Tsur, 2010). 
Kidnappningen av två soldater, 12 juli 2006, innebar att ”Hannibal protocol” 
verkställdes då regeringen samlades. Israels våldsamma svar6 var ett slut på stra-
tegin ”Containment” och en policy med ”ta kommando och var offensiv” skulle 
prägla det nya doktrintänkandet7 (Peretz, 2006). 

                                                
3 Hassan Nasrallah i ett tal 26 maj år 2000, i Bint Lbail, efter att Israel lämnat södra Libanon. 
4 Lt. Gen. (ret.) Dan Shomron: “Once upon a time you clubbed your enemy 
over the head and that had a definite effect. The State of Israel must win. 
And here – we didn’t. Victory was not presented as an objective in this war. 
They didn’t tell the IDF that it had to win, but only that it had to generate 
‘effects,’” Yediot Ahronot, January 5, 2007. 
5 Dr. Nadir Tsur is a visiting fellow at the Chaim Herzog Center for Middle East 
Research and Diplomacy at the Ben-Gurion University of the Negev, and an 
adjunct research fellow at the Harry S. Truman Institute for the Advancement 
of Peace at the Hebrew University of Jerusalem. He specializes in political 
psychology, the instruments of influence wielded by leaders, and the political 
and psychological dimensions of national security. 
6 Hassan Nasrallah on Lebanese television on August 27, 2006: “Had I thought 
that taking soldiers hostage would result in such a war, even at a 1 percent 
probability, I would definitely not have ordered it.” 
7 Amir Peretz: “I think that the atmosphere in the government was that there 
was unanimity of opinion that it was necessary to take significant action 
and respond unequivocally. I don’t think that even those who were asking 
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4.2 Staten Israels fortlevnad som demokratisk, judisk stat 
Vad är slutmålet i en väpnad konflikt? Var och när är de politiska och militära 
målen kongruenta? Ron Tira8 menar att det har inträffat endast vid ett fåtal tillfäl-
len, om några, att en väpnad konflikt har omfattats av klara politiska och militära 
mål med samma ”end state”. Tira nämner Falklandskriget som ett exempel på 
politisk klarhet och militär beslutsamhet med samma syn på slutmålet med kon-
flikten. I de flesta fall menar Tira politiska och militära slutmål inte sammanfaller.  

Vilket är det minsta militära kriteriet eller kriterierna för att avsluta en väpnad 
konflikt och varför bör det också få motståndaren att upphöra med våldshandling-
ar? Vidare, vilka är de politiska målen som kan få ökad effekt med framgångsrik 
en militär väpnad konflikt (Tira, 2010)?  

Svaren på frågorna är beroende av vilken typ av konflikt som avses. Mot en sym-
metrisk fiende verkar målet att slå ut hans militära kapacitet stämma överens med 
de politiska målen, eftersom fienden då tvingas till förhandlingsbordet. En mot-
ståndare som undviker en konfrontation där han är underlägsen och i stället an-
vänder asymmetriska metoder för att vinna fördelar måste bekämpas med andra 
medel. En sådan konflikt sträcker sig över en gråzon från fred till hög konfliktni-
vå. Han använder medel och metoder som siktar till att utmata hela samhället och 
därmed också förmågan till väpnad strid, genom att påverka politiskt, diploma-
tiskt, ekonomiskt och under den väpnade konflikten använder han raketer och 
missiler som är spridda över en stor yta och som kan nå hela Israel yta.  

Militära taktiska framgångar påverkar och ökar de politiska möjligheterna. Ute-
blivna framgångar får motsvarande svåra politiska konsekvenser, med internatio-
nella påföljder i form av kritik från världssamfundet. 
Den demokratiska, judiska staten Israel utmanas av denna typ av fiende. Man 
måste alltså överväga om en militär aktion kan vara framgångsrik mot en sådan 
motståndare eller om andra metoder krävs. Tira menar att en militär operation mot 
Hizbollah i Libanon är dömd att misslyckas eftersom integrationen av stridande 
och befolkning är så fundamental att det inte går att urskilja kombattanten från 
befolkningen. Även med en militär framgång kan man inte vinna politiska förde-
lar. 

I stället bör man utmana, i det här fallet Hizbollah, fienden om dess existens och 
sanningar. Ifrågasätta om de tillför staten Libanon säkerhet eller om de i stället 
ifrågasätter statens ordning. Exponera avsikter såsom de starka banden med Iran 
och att de agerar i deras intresse. Tira kallar detta ”the modest campain” och me-
nar att med exempel som ovan nämnda metoder kan man nå effekt med en förhål-
landevis liten insats.  

                                                                                                                                 
questions doubted the need for taking action and executing it.” Testimony 
of Minister of Defense Amir Peretz before the Winograd Commission, pp. 
33-34. 
8 Ron Tira är författare till ”The Nature of War: Conflicting paradigms and Israeli Military Effic-
tiveness”, han är reservist och arbetar inom ”Israeli Air Force´s Campaign Planning Department. 
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Staten Israel står inför en rival som representerar hot som är komplexa och stän-
digt pågående i kombination med terroraktioner, utnötning av civilkurage genom 
ständigt hot av raketer och granatkastare, internationell inblandning, raketavskjut-
ningar från egna urbana miljöer till israeliska städer och byar, kampen om staten 
Israels legitimitet, nedbrytning av riktlinjer inom de politiske, militära och sociala 
områdena. Det är inte möjligt att definiera en militär strategi för att bekämpa den-
na typ av rival eftersom det militära hotet är diffust. Ändå krävs strategiska och 
operativa åtgärder för att inte utplånas. 

En svag eller ambivalent politisk ledning vad avser militära försvarsåtgärder på-
verkar försvarsviljan negativt redan i fred. Försvarsmaktens rådgivande uppgift i 
försvarsfrågor framstår som ytterst viktig.  

4.3 Strategisk säkerhet 
Målen för strategisk säkerhet borde omfatta de politiska och militära målen och 
därmed också likrikta dem. För att uppnå uppsatta mål i en konflikt på strategisk 
nivå har den egna organisationens utformning betydelse. Den skall förstå vilka 
arbetsmetoder som krävs och vilken typ av stab som skall driva planering och 
genomförande. Utan att noga ha övervägt konfliktens variabler med hänsyn till 
motståndarens karaktär kan både skapandet av effektiva metoder och stab miss-
lyckas. Den politiska strategin sammanfaller inte alltid med den militära strategin. 
Det är till och med så att de kan vara varandras motsatser i operationer som exem-
pelvis då IDF lämnade Libanon år 2000 och ”Disengagement” år 2005 (IDF läm-
nar Gaza) (Tira, Forming an Israeli Policy towards Syria, 2000). Den politiska 
vinsten med strategin är uppenbar, genom den positiva effekt det får i samhället 
där mödrar inte längre behöver se sina barn utsättas för faror på ockuperad mark. 
Militärt är det en katastrof, eftersom alla vidtagna säkerhetsåtgärder raderas ut så 
snart motståndaren återtar territorium. Militärt kan det tyckas att den politiska 
ledningen framstår som vek eller svag, som ger efter för internationellt tryck eller 
inrikespolitiska svängningar. Israel som anser sig kämpa för sin existens önskar 
naturligtvis en stark politisk ledning i ofred och konlikt. ”Kitchen Cabinet” eller 
”National Security Council” bör alltså ha en homogen syn på hoten. Det visade 
sig dock under andra Libanonkriget att viljor och åsikter om operationens genom-
förande gick ganska vitt isär. Även den militära ledningen splittrades och polarise-
rades i rådande ledningskaos (Tyrling, 2011).  

4.4 IDF inriktning 
Ron Tira menar att det är militärens uppgift att genom doktrinutveckling som 
ständigt prövas på alla nivåer, påverka den politiska ledningen så att militära mål 
kan framstå som politiska vinster (Tira, 2010).  
Den förväntade tidiga framgången under andra Libanonkriget uteblev för IDF:s 
del och konflikten drog ut på tiden. Det är inte ett önskvärt scenario för Israel som 
är en liten nation med begränsade resurser. Både den politiska och militära beslut-
samheten hade fram till 2006 lett till korta krigsförlopp och tidiga segrar. Genom 
reformen ”Back to Basic” återgick IDF till manöverprincipen för att på så sätt 
kunna få bättre kontroll över krigsförloppet. Manöverkonceptet hade historiskt 
varit framgångsrikt och man ansåg att den principen var mer lämpad för en regul-
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jär krigsmakt än en irreguljär vapenför NGO. På så sätt skulle man kunna angripa 
rivalens veka punkter och därmed skapa kaos och kollaps då tyngdpunkterna ska-
das. Dock måste hänsyn tas till rivalens sätt att påverka i en konflikt. Utnötnings-
principen som rivalen använder påverkar hela samhället under en lång period i 
syfte att skapa motsättningar inom samhällsstrukturen och på så sätt destabilisera 
försvarsförmågan och tvinga fram en samhällskollaps (Bazak, reut-insitute.org, 
2010).  

5 Tillämpning av reformfaktorer i nuvarande hotmiljö 
Två faktorer kommer att vara styrande i framtiden för hur Israel kan lyckas med 
försvar av staten och befolkningen. Det är ramfaktorer som måste framstå som 
positiva oavsett den väpnade stridens framgångar. Båda faktorerna är identifierade 
som militära svagheter inom IDF, men måste kanske behandlas i ett större sam-
manhang. (1) Rivalen kommer att föra den väpnade striden i en urban miljö, där 
svårigheter att identifiera kombattanter och delar av befolkningen som gör civilt 
motstånd, blir en utmaning. Infrastrukturella skador och lidande ibland den civila 
populationen kablas omedelbart ut i media och skapar ett politiskt tryck som nega-
tivt kan påverka den väpnade striden genom operativa restriktioner. Försvaret av 
existentiella rättigheter kan framstå som en aggression med överdrivet våld. Mavi 
Marmara är ett exempel på hur IDF genomförde en insats enligt nya principer och 
där världsopinionen lät Israel framstå som en angripare. Insatsen kan strategiskt få 
operationella konsekvenser för IDF:s agerande i framtiden. För att genomföra en 
reguljär militär operation i en medelkonfliktnivå krävs en medvetenhet i det poli-
tiska systemet, att kunna hantera medial information och desinformation. (2) pro-
blemet med ”proportionalitet”. Hur kan man förklara ett avancerat flyganfall med 
F16, där förstörelsen är påtaglig, som en proportionerlig vedergällning för raket-
beskjutning. Även om beskjutningen från Gaza med Qassamraketer och granat-
kastare pågår året runt och sammanfaller med skolans början och slut i de israelis-
ka orterna, då barnen vistas oskyddade på gatan, framstår ett förstört hem och 
skadade civila, efter ett flyganfall, som oproportionerligt våldsamt. IDF måste 
utnyttja sin reguljära överlägsenhet för att nå kontroll över arenan, omfattande 
både territorium och cyberkapaciteter för att ge sin bild av verkligheten samtidigt 
som nödvändigt våld utövas. Kontroll av media är därmed en operativ faktor, som 
direkt kan påverka operativt uppträdande och tvinga fram förändrade koncept. 
Svagheterna måste vändas till styrkor. Utvecklade system som sparar infrastruktur 
bör förbättras, skador skall åtgärdas och återställas, ökad kontakt med civila och  
att tillgodose befolkningens behov av dagligvaror och byggnadsmateriel, är ex-
empel på åtgärder. 
IDF har insett att genomförandet av en operation kräver verklighetsbaserad plane-
ring. Av de konkreta åtgärder som genomfördes under reformen efter andra Liba-
nonkriget, genomförs en ständig anpassning till rådande säkerhetsläge. Resultatet 
och utvärderingen av vidtagna åtgärder leder till anpassning. Därmed blir också 
beskrivningen av dessa åtgärder något diffusa. Åtgärderna kan omvandlas till 
koncept, som i flera fall är hemliga, vilket då kan leda till att delar av reformen 
inte blir tydliga i en ny miljö. För att kompensera och förtydliga kan man vara 
tydlig i planeringsfasen och planeringsmetoderna. Generalstabens (IDF) planering 
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kan delas in i två områden eller riktningar. Ett, att bygga kapaciteter och två, att 
insätta utbildade styrkor i en operation eller konflikt. För att erfarenheter inte skall 
gå förlorade framhävs i IDF:s planeringsmodell tre generella utmaningar, eller 
svagheter, 1) alla insatser planeras av ”IDF Operational Branch”, 2) byggande av 
kapaciteter (produktionen) planeras av IDF Planning Branch” och 3) hur dessa 
skall synkroniseras (Siboni, 2011). Problemet som beskrivs är förmodligen all-
mängiltigt, ett problem som de flesta försvarsmakter brottas med, hur bör samord-
ning ske i högre staber? Svaret kan förmodas skifta beroende på aktuell försvars-
makts uppgifter och ansvar. IDF gjorde erfarenheten efter andra Libanonkriget att 
den stora mängd koncept (flertalet hemliga) som krävs för att besegra en rival kan 
leda till förvirring, därför krävs tydlighet inom organisation och planering. Det 
framstår som en del av reformen som är bestående.  

Att peka på enskilda delar av IDF:s reform efter andra Libanonkriget, hamnar 
förmodligen i en för snäv definition av bestående erfarenheter. Doktrinutveckling, 
sättet att betrakta sin motståndare (rival), organisationsstruktur, planeringsmeto-
der, synkronisering av ledningsnivåer, och operativa koncept förefaller som vikti-
ga begrepp för en grundläggande förändring och utveckling.  
Ett exempel på förändring är sättet att beskriva en förmodad konflikt eller mot-
ståndare. Det speglar vilken kraft IDF lägger ner på att i framtiden vara kapabel 
att hantera en stor variation av hot. Historiskt sett, sedan Ben–Gurions tid, har IDF 
inte nedtecknat erfarenheter eller målsättningar vad avser krig eller strategier, vil-
ket i sin tur har lett till en avsaknad av doktriner och riktlinjer för säkerhetspoliti-
ken. För att skapa förståelse för den förändrade säkerhetssituationen använder IDF 
en del nya begrepp som passar in på hoten, men som har militär bakgrund och inte 
kan misstolkas. 

6 Synpunkter och kommentarer 

6.1 Bestående erfarenheter från andra Libanonkriget 
Den reform som genomfördes efter andra Libanonkriget var till del utformad som 
åtgärdspunkter, andra delar var tankar om förändringar i koncept och ”mind set”. 
Inledningsvis redovisas konkreta åtgärder som längre fram i kapitlet ges en mer 
abstrakt karaktär. Eftersom vidtagna åtgärder under reformen har implementerats 
olika mycket och kanske omformats, finns en subjektivitet med i urvalet. Det bor-
de inte vara till förfång för rapporten eftersom reformen är under ständig diskus-
sion och åsikter om vad som är de viktigaste faktorerna inför framtiden varierar. 
Doktrinerna som framstår som de centrala dokumenten för statens säkerhetstän-
kande skall vara levande dokument, vilket betonas om och om igen. Att då tydlig-
heten från första versionen av reformens åtgärder nu är till del förändrade och inte 
längre alltid framstår som lika konkreta borde ju vara ett tecken på att IDF följer 
de riktlinjer man angav, en ständig utveckling och anpassning. Man kan dock ur-
skilja konkreta områden som betonas i samtal och skrifter: 

 Förtroendet för teknik som ersättare för andra faktorer såsom personal och 
utbildning har förändrats. Teknik är en komplettering av kapaciteter. 

 Manöverkrigföring är återinfört. 
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 Luftmakt är en viktig komponent i en operation, men kan inte lösa alla 
uppgifter. Styrkor på marken anses nödvändigt. 

 En försvarsmakt måste vara beredd att ta förluster för att vinna operativ 
och strategisk framgång. 

 Friktioner går inte att helt förutse, men skall kunna hanteras. 
 Politiskt är luftmakt en bekväm insatsfunktion. Om det politiska klimatet 

kräver ett stopp av insatsen kan det ske omedelbart. En markoffensiv krä-
ver ett säkert tillbakadragande, vilket kan skapa friktioner, förluster och tar 
längre tid. 

 Viljan att anta utmaningar och friktioner (också med våld som följd) ac-
cepteras och försök till lösningar möter inte motstånd i samhället. 

 Ett övervägande av vad samhället klarar att utstå är en doktrinär central-
punkt vid planering av en operation. 

 Individens självpåtagna engagemang i statens säkerhet är avgörande. 
 Det operationella djupet kan inte längre kontrolleras eller bedömas, striden 

rör sig med för hög hastighet. 
 Fixering vid materiel bör stanna vid en förnuftig nivå. Det tar en bråkdel 

att ändra en operativ tanke jämfört med att införa eller införskaffa ett nytt 
materielsystem. 

6.2 Strategisk översikt och aktuella hot 
Synar man en strategisk arkitektur över Israels hot, blir bilden komplicerad. Flera 
aktörer med olika agendor innebär att hoten framstår som oklara och varierande 
över tiden. Endast ett fåtal hot är konstanta, så som Iran och olika bestående radi-
kala grupperingar. I en så föränderlig omgivning kan din gamla fiende vara den 
bästa bundsförvanten eftersom man då känner till vad man skall förhålla sig till. 
Egypten är en osäker faktor eftersom Muslim Brotherhood, med de stora ekono-
miska utmaningar som möter dem, inte kan sitta säkra i regeringsställning. Det 
kan verka vara en udda inställning att Israel betraktar Muslim Brotherhood som en 
stabiliserande faktor, men alternativet kan vara värre. Så länge nuvarande regim är 
beroende av ekonomiskt stöd från såväl öst som väst bör den vara försiktig med 
att införa radikala lagar eller ortodoxt samhällsskick. Endast framtiden kan utvisa 
åt viket håll Egypten vänder sig och få tvivlar på att Muslim Brotherhoods lång-
siktiga agenda skiljer sig väsentligt från någon annan radikal muslimsk agenda.  
Kina och Ryssland får ett allt större utrymme eftersom västvärlden med USA i 
spetsen inte är beredd att engagera sig i nya konfliktområden. Irak och Afghani-
stan betraktas som erfarenheter som inte bör upprepas. Ett sätt för nya aktörer att 
erhålla inflytande är att sälja eller skänka strategiska produkter. Med vapenmakt 
kan då den sida man stödjer vinna fördelar och det egna inflytandet öka därmed.  
Situationen i Syrien skiljer sig från de andra länderna. Demografin har en avgö-
rande betydelse. Syrien är indelat i områden med klaner som har olika kulturell 
bakgrund. En söndring av landet är mer troligt än vad det är i exempelvis Egypten 
där en stark enad Muslimsk organisation (Muslim Brotherhood) är politiskt och 
klanmässigt gränsöverskridande. Det kräver en enad opinion för att genomföra ett 
politiskt maktövertagande eller genom protester som leder till regeringens fall. I 
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ett eventuellt sönderfall av Syrien är risken för spridning av massförstörelsevapen 
utan kontroll tyvärr en trolig utveckling, enligt Israel. På sikt kan det vara ett di-
mensionerande hot. Iran har intressen att förlora om Syriens regering faller och 
hamnar utanför deras kontroll. I ett försök att stödja Assad har styrkor från Hez-
bollah sänts in för att delta på regeringstruppernas sida.  
Läget i Libanon är beroende av utvecklingen i Syrien. Hezbollah kan försvagas 
om stödet från öster inte kan behållas och osannolika grupperingar, som kristna 
och sunni, kan skapa opposition och kanske till och med hamna i regeringsställ-
ning. Vad det innebär för Israels säkerhet kan inte förutsägas, men Hezbollah är 
en säkerhetsrisk som IDF känner till, men som inte är önskvärd, på grund av Irans 
inflytande. 
Iran kommer förmodligen att fortsätta utveckla kärnvapen trots sanktionerna mot 
dem. Syriens utveckling är ett problem för dem, men Iran har lyckats att knyta 
olika radikala, muslimska Jihad-organisationer i Gaza starkare till sig och har på 
så sätt fördelen av en ny front i söder mot Israel.  
Osäkerhet råder runt problemen med Turkiet som tidigare var en viktig bundsför-
vant och Egyptens gräns mot Israel i Sinai som tidigare varit stabil men känns nu 
mer osäker, trots att avtalet mellan länderna inte förändrats. Palestinierna som 
folkgrupp är heterogen och det kan verka som att skillnaden mellan deras organi-
sationer är större än skillnaden mellan organisationerna (PA och Hamas avses) 
och Israel (Shachar, 2012). 

6.3 Strategiska tankar om reformen och framtiden 
Urvalet av officerare är en väsentlig del av organisationens framtid. Ett, av orga-
nisationen, ofta begånget misstag är att då en officer som visar sig briljant på en 
taktisk nivå förutsätts vara lika duktig på en högre nivå. Så är inte alltid fallet. Det 
är mer vanligt att man har goda kvaliteter på en nivå än att man kan lika mycket 
på alla nivåer. Det gäller både uppåt och nedåt i hierarkierna. En general bör då 
enligt denna tes fokusera på operativ strategisk nivå och en kapten på taktisk nivå. 
Strategisk kompression borde alltså undvikas, inte minst med anledning av att 
kompetensen är knuten till en nivå. Likaledes bör ett belöningssystem (beford-
ringssystem) inte bygga på kompetens i gällande nivå utan i den över. Om urvals-
processen har felaktiga grunder blir organisationen lidande. Officerare med icke 
önskvärd profil befordras och skapar sedan ett belöningssystem som söker kvalite-
ter som liknar de egna. General Hacohen förordade ett system som påminde om 
agentsystemet inom fotboll eller då man väjer ut lovande artister. I hans förslag 
nyttjar man pensionerade officerare som tjänstgjort på hög nivå, som prövande 
instans. 

Det är vanligt att koncentrera resurser och beslut till allt högre nivå inom för-
svarsmakter. Mycket få beslut hamnar på organisationsenheter ute i landet och allt 
fler hamnar i HKV. Hacohen menar att det går att mäta en försvarsmakts effekti-
vitet genom att se hur många ärenden som ÖB personligen är inblandad i för att 
fatta beslut. I en effektiv organisation är de flesta ärenden delegerade. Att hantera 
resurser i form av personal, ekonomi och utbildning kan man visa genom en enkel 
skiss. 
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General Hacohens bild avser att visa beroendet av kompetenser utanför sin egen 
organisation 
 

Målsättningen är att använda alla organisationers väsentliga fördelar för att nå 
snabb och hög effekt. Att lösa alla frågor inom den egna organisationen tar tid och 
ger lösning med avsaknad av flera andra kompetenser. Hacohen använder USA 
som exempel på ett land som löser problem inomorganisatoriskt. Han antyder 
därmed att effektiviteten inte alltid varit den bästa i deras genomförda operationer, 
vilket får stå för honom. 

Andra Libanonkriget blev ”a wake up call, but from what to what?”. Observatio-
ner som gjordes inte bara utifrån utan också inifrån den egna befolkningen har 
bidragit till en social förändring som är bestående och avgörande för framgång i 
kommande konflikter. Betydelsen av ett försvar av samhälle och stat blev medve-
tandegjord, en återgång till den sociala betydelsen av ett försvar. Individen sökte 
staten för att bli en del av den. I den gamla världen var det enkelt att förstå reella 
värden som styrde sociala beteende. Familjens band var starka, de vilade på en 
religion, där emellan fanns en kung eller en ayatollah som tolkade gud och var 
hans utsände på jorden och överst fanns en gud. I det moderna samhället skall 
individen och staten finna varandra. Den processen är viktig eftersom det i detta 
förhållande vilar förmågan att försvara sig och staten. Mångfalden och samhällets 
samtliga kapaciteter är nödvändiga vid ett försvar mot en rival som har som mål 
att utmana din existens och dess värden. 
Ett strategiskt tänkande som påminner om EKO-systemet kan ge klarhet inför 
problemställningar man kan möta i framtidens väpnade strider. Strukturen på din 
fiende, din rival är inte längre tydlig och ingår i system som har diffusa definitio-
ner. Det är inte längre ett rationellt (mekaniskt) ledarskap som styr din rival utan 
ett ekologiskt ledarskap (sammanhangsrelaterat). 

  

Authority CoS 
Responsibility, Commanders 

Influence 

Den kloke ledaren förstår att han be-
höver annan kapacitet än sin egen för 
att få ut maximal effekt av sin egen 
kapacitet 

Pilarnas längd visar 
på den gemensam-
ma ytans utvidgning, 
vilket är ett mått på 
framgång 
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Som exempel använder Hacohen 5000 flyttande tranor som landar och äter upp 
böndernas grödor. Naturvårdarna lade då fram mat åt 5000 tranor för att spara 
grödorna. Problemet mångdubblades eftersom tranorna inte flyttade vidare, då 
det fortfarande fanns mat även nästa dag. Snart fanns 15000 tranor som stannade 
kvar och åt upp grödorna för bönderna.  
Problemet var inte matematiskt eller mekaniskt utan det rör sig levande varelser 
som har en logik som skiljer sig från den som vi känner till. Rationella åtgärder 
(enligt den egna logiken) kan alltså eskalera problemen om konsten att tänka ope-
rativt och strategisk har begränsningar i form av mekanisk (schematisk) planlägg-
ning i stället för att fokusera på konsten (Hacohen, 2012).  

En lösning (av flera) kunde varit att köpa böndernas grödor, låta dem stå, tillåta 
tranorna äta upp dem, så att de sedan kunde flytta vidare. 

6.4 Operationskonst 
General Hacohen konstaterar att det är mer konst än kunskap och lärdom att 
genomföra en operation med framgång (Hacohen, Generalmajor, 2011). För att 
utöva konsten bör man vara generalist. Specialister, anser Hacohen, har svårare 
för att tillgodogöra sig stridens dynamik och kan skapa ledarskapsproblem genom 
suboptimering. Även en general hemfaller åt de färdigheter han behärskar.  
I modellen nedan kan man utläsa exempel på hur olika förbandstyper normalt han-
terar operativa möjligheter i form av tillfälle att agera och vinna fördel och vilken 
grad av förberedelser som anses vara tillräckliga för att förbandet skall klara upp-
giften. Alla förbanden i exemplet är elitförband. Fallskärmsförband och mekanise-
rade förband har normalt uppgifter som kan genomföras med lägre grad av förbe-
redelser. I en iterativ process tränas förbandet under insättandet. För specialför-
band är 100% förberedelser nödvändigt eftersom den typ av insats specialförban-
den genomför har små marginaler och tillfället för insatsen kanske bara dyker upp 
en gång.  

Om alla förbanden når framgång betyder det att excellens eller kvalitet inte alltid 
är lika eller samma sak. Framför allt är det inte samma sak för alla officerare och 
soldater. Varje kvalitet och förmåga har sin plats i organisationen där den når sin 
topp, men alla förmågor passar inte överallt. Det som för specialförband är en väl 
övervägd taktisk insats kan framstå som oansvarig i en miljö för mekaniserade 
förband.  

General Hacohen menar att intuition är en viktig del i operationskonsten. ”Excel-
lence of management and excellence of creativity and bring them together”, leder 
till operativ framgång. 
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General Hacohens modell för att visa på att olika insatser kräver olika förmågor. 

6.5 Tankar runt doktrin och doktrinutveckling 
Doktrintankar, även om de inte sätts tillsammans i en doktrin, har en bestående 
påverkan på Israels säkerhet. Det finns dock en kontradiktion i en doktrins varan-
de. Den bör ständigt befinna sig i utveckling, men bör också vara systematiskt 
nedtecknad. I värsta fall kan en doktrin vara inaktuell vid nedtecknandet. I väst 
tenderar vi att eftersträva stabilitet vilket då strider mot en ständig utveckling och 
förändring av doktrinen. 
Moral, etik och attityd är doktrinära faktorer på både strategisk och operativ nivå. 
Hur påverkar man officerare med en doktrin? Hur skiljer man på geniala tankar 
och ett hantverk? Som exempel använder General Hacohen skillnaden mellan 
Mozart och Salieri, geniet kontra den skicklige yrkesmannen (Hacohen, 
Generalmajor, 2012). Båda egenskaperna är lika viktiga i en doktrinutveckling. 
Den duktiga yrkesmannen i generalstabskåren bygger systemet och geniet utövar 
operationskonst som översatt kan genomföras, i systemplanerna. I utövandet av 
operationskonsten kan man tvingas att frångå systemet för att nå avancerade kon-
cept utanför normal perception. Systemet blir då plattformen som man utgår ifrån 
och förändrar. De som är satta att förfärdiga en doktrin bör vara utvalda med om-
sorg. En brilliant taktiker är inte med nödvändighet en duktig strateg. Det borde 
därför vara mindre vanligt att samma personer har kompetens att skriva doktriner 
på samtliga nivåer. 

Personval är en del av doktrinförvaltningen för att erhålla det doktrinära tänkandet 
som eftersträvas. I en doktrin är det som är oskrivet lika viktigt som det som är 
skrivet. Det går inte att utveckla doktrinen genom en revolution eftersom man då 
tappar all erfarenhet och vedertagen kunskap. Utvecklingen måste ske genom evo-
lution. Då kan doktrinen helt eller delvis ständigt övervägas och utvecklas. 
 

Tillfälle 

Förberedd 

Fallskärmsförband 
Mekförband 

Specialförband 
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6.6 Framtidens koncept, att skriva en doktrin 
Ph D Schlomo Schlomo menar att krig inte förändras i grunden, det är därför vik-
tigt att studera historiska konflikter för att lära om kommande. Att skriva doktriner 
är ett heltidsarbete som sker under ständig förändring och utveckling. Det nyss 
färdiga resultatet är föremål för utveckling och förändring. I de flesta fall bör det 
samlade arbetet ledas av akademiker eller pensionerade högre officerare som har 
en fast anställning att bara göra detta. Aktiva officerare byter befattning för ofta, 
men är en nödvändig del av arbetet som sakrådgivare. I denna form är organisa-
tionen kontrollerande. Den ultimata versionen av arbetet är att grunderna för dokt-
rinen tillverkas av de förband eller organisationsenheter som skall använda den 
och överlämnas till en kontrollerande enhet för samordning med övriga doktriner 
och publikationer.  
I Israel har man valt att producera åtta doktriner. Var och en omfattar ett definierat 
område. IDF är en försvarsmakt som fokuserar på markförband och försvar på 
marken och har därför en särskild doktrin för markoperationer som omfattar upp-
trädande vid markoffensiv. De doktriner som skrivs av flygvapnet och marinen 
har en mer teknisk karaktär och påminner mer om handböcker. 

En doktrin bör innehålla ett historiskt perspektiv, ”lessons learned” och vad som 
kan åstadkommas med tillgängliga resurser. Den skall vara kortfattad. Exempel på 
en publikationshierarki kan bestå av doktriner, koncept och handböcker. En värde-
full doktrin kan instruera i krigföring, den kan peka ut riktningar, men är inte 
tvingande. En doktrin kan ses som ett substitut för erfarenhet. I kulturer eller län-
der, där ofred råder, och ständig militär övning och träning pågår överförs nöd-
vändig kunskap via handling och ord. Där är en doktrin inte nödvändig. En dokt-
rin skall vara allas egendom och bör läsas av alla från värnpliktig till general och 
politiker. Inom IDF förekommer årliga tester och prov på doktrinen. Resultatet 
delges högre chef och också enhetens samlade resultat blir delgivet HQ (Schlomo, 
2012). 

6.7 Aktuella frågor under pågående konflikt 2012-11-14--21  
Det är en stor utmaning att förnimma eller förutse förändringar i den nära omvärl-
den. För Israel är regimskiftet i Egypten ett problem. Det har inte inträffat på 
mycket lång tid att gränsen mot Egypten varit så instabil, att beskjutning in över 
israeliskt territorium förekommer. Vilket nu har inträffat. Israel står nu inför ett 
hot med två fronter, där motorn bakom båda fronterna är Iran. Jihad-relaterade 
grupper skjuter från Golan och andra från Gaza. Det pågår upplopp i Jordanien, 
som dock inte verkar påverka stabiliteten hos sittande regering, men som skapar 
oro. 
Det är svårt att förstå komplexiteten hos de islamistiska grupperna, de är hetero-
gena och uttalar inte samma budskap. Abu Mazen (Mahmoud Abbas) (Pesident of 
Palestinian Authority) uttalar sig positivt, men är förmodligen inte stark nog att 
leda en fredprocess för det samlade för palestinska folket. Hamas i Gaza kan inte 
längre kontrollera de Iranstyrda Jihadgrupperna, som beskjuter Israel. Hamas är 
dessutom försvagat av inre problem rörande ideologi och religiös ståndpunkt (våld 
eller politik). 
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Iran kommer att fortsätta att utveckla kärnvapen, men det finns lite tid att agera 
med olika åtgärder. Våren och sommaren 2013 kommer att utvisa åt vilket håll 
stabiliteten i området pekar (Dagan, 2012). 

7 Slutsatser och reflektioner 

7.1 Inledning 
För att tydliggöra reformens omfattning diskuteras inledningsvis de erfarenheterna 
i tidigare rapporten, efter de intryck som framkom vid samtalen under resan i Isra-
el. Det går inte nog att betona vikten av tillgång på ursprungskällor. De förbere-
dande studierna innan resan speglar intryck utifrån författarnas bakgrund och ut-
bildning. Att vara de egna, genom samtalen, tillägnade kunskaperna, trogen ger en 
ny dimension till tidigare skrivna alster. Åsikterna går isär, vad som åstadkommits 
genom reformen, men det är min uppfattning att reformen inte bara ändrade för-
mågan hos en försvarsmakt. Reformen förändrade staten Israels förmåga försvara 
grundläggande värderingar som definierar Israel som en demokratisk och judisk 
stat. För att påvisa förändringen från erfarenheterna år 2006 till år 2012, kommen-
teras nedan slutsatserna från tidigare rapport. 

7.1.1 Luftmakt 
Slutsatser från tidigare rapport inleds med hur luftmakt kan få en förändrad roll. 
Flexibiliteten av hur en avancerad komponent skall utnyttjas från ett taktiskt upp-
trädande med precisionsmål i urban miljö till avancerade strategisk insatser regle-
ras i doktrinerna. Behovet av kapaciteter framgår av doktrinsamlingen och är se-
dan överförda i koncept för att slutligen ingå i takiska och operativa planer. Stra-
tegiska koncept är en del för sig och omfattar alla kapaciteter.  

7.1.2 Begreppsanvändning 
Det framgick tydligt, under samtalen i Israel, att det pågår en diskussion för att 
göra alla order tydliga vara säker på att transformeringen av order mellan nivåerna 
(strategisk till operativ och taktisk), inte kan misstolkas. Shimon Naveh, “In per-
suit of military excellence, The Evolution of Operational Theory”, är ett underlag 
för ständig debatt. Hans roll, genom sin influens, i andra Libanonkriget, kan vara 
tillräckligt underlag för en rapport.  

7.1.3 Den intellektuella processen 
Det förekommer en kulturskillnad i sättet att se på operativ konst. Israelerna har 
lämnat konceptet, där man påverkades av USA, att förlita sig på metoden och an-
vänder i stället den intellektuella processen som fokus och metoden som stöd. 
Denna del av reformen har utvecklats och förfinats. Man ser en hel mängd påver-
kande faktorer i operationskonsten som inte beaktas i västvärlden. Utvecklingen 
av begreppet och den intellektuella processen sker genom doktrinarbete.  

7.1.4 Hierarkisk organisation 
En av reformens konkreta åtgärder, nämligen att återta hierarkisk organisation. 
Tanken är ytterligare utvecklar, också genom doktrinarbete, och men menar att 
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sammansättningen av förband skall ske genom taktiska och operativa behov och 
tolkade underrättelser om fienden men grundorganisation är fortsatt brigadstruk-
tur.  

7.1.5 Egna förluster 
Ett operativt misstag, som alla är medvetna om, att begränsa insatsen till mängden 
beräknade förluster. Det är en politisk inställning och har inget med operations-
konst att göra.  

7.1.6 Konceptuella förändringar 
Analysen av balansen mellan olika förmågor i ett förband som skall insättas ana-
lyserades. Resultatet blev att den förmåga som anses mest fördelaktig skall ha 
övervägande del i operationen. Balansen mellan infanteri och mekaniserade enhe-
ter är den mest diskuterade. DE stora förlusterna av stridsvagnar under andra Li-
banonkriget visade på att alla faktorer är av avgörande betydelse i analysen av 
insatsen. Utvecklingen av arbetet med att systematisera metoder för urval av för-
band sker genom doktrinutveckling, där förmågeutveckliongen är i fokus. 

7.1.7 Förändringsbenägenhet 
Den extrema förändringsbenägenheten som infinner sig inom IDF då så krävs, kan 
anses vara en produkt av det geopolitiska läget och det ständiga hotet.IDF och 
Israel menar att så är inte fallet, utan det är en insikt som bör prägla alla försvars-
makter oavsett omedelbart hot eller hot på lång sikt. Därför är förändringsbenä-
genheten större inom IDF än de flesta andra försvarsmakter i västvärlden. Inte 
framtvingad utan av insett behov. Det präglar också doktrinarbetet och därmed 
förmågeutvecklingen. 

7.2 Slutsats, uppgiften är at skydda samhället 
Ett bestående intryck är hur IDF och Israel anstränger sig att skapa helhetsbilder 
av dimensionerande hot och vad som krävs för att möte dessa. Det beskrivs i en 
fragmenterad doktrin som genom ett unisont arbete med förankring från genomfö-
rande förband till högsta ledning skapar en enhet. Enheten består inte endast av 
IDF, utan av Israel och dess befolkning. Insikten av rivalens kapacitet och avsikt 
ålägger IDF ett samhällsåtagande, vad avser utbildning och förberedelser av hela 
samhället.  

7.3 Reflektion, statens förmåga till försvar är avgörande 
Förmågeutveckling är inte ett isolerat militärt begrepp. Förmågan hos de stridande 
enheterna är helt beroende av det stöd som samhället ger. Det är inte endast på 
slagfältet som framgången av en operation kan räknas. Allt står att läsa i befolk-
ningens känsla för friheten att leva med och i de värderingar som de anser vara 
värdefulla.  

Vilka är då de bestående reformåtgärderna? Enskilda åtgärder är viktiga som 
grund för de avgörande bestående faktorerna. Den intellektuella processen som 
leder till ett samhällsåtagande och förståelse för vad en försvarsmakt kan åstad-
komma, genom doktrinutveckling är avgörande för ett framtida försvar. Helhets-
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syn, tilltro till den egna förmågan, nationell förankring och tydlig identitet är av-
görande för en försvarsmakts framgång och existensberättigande. 

Bestående intryck av reformen efter andra Libanonkriget är alltså att det inte är 
enskilda insatser eller åtgärder som framstår som det som kommer att styra fram-
tida förändring. Det är mer en känsla av samhörighet, en integration av människa 
och stat. Det vore allt för enkelt att bara förklara det med att samhörighet framkal-
las av yttre hot. Det har och pågår fortsatt medvetna insatser i Israel för att skapa 
en nationell känsla som klarar yttre tryck.  

8 Efterord 
Israel brottas samtidigt med stora svårigheter inrikespolitiskt. Polariseringen mel-
lan ortodoxa judar och sekulära judar får till och med geografiska konsekvenser. 
Jerusalem och Tel Aviv representerar var sin pol som förstärker klyftan mellan 
grupperna. IDF är en integrerande faktor och företeelse, genom att alla (även or-
todoxa judar har börjat genomföra värnplikt) genomgår en gemensam utbildning 
som skapar förstärkt känsla som individ och delaktig i staten och landet. 
Det på förhand estimerade resultatet av undersökningen, att vissa åtgärder i re-
formen var mer betydelsefulla än andra och tydlig skulle kunna identifieras måste 
omvärderas. De insikter som presenterades under besöket i Israel och det underlag 
som studerats pekar mot en djupare förändring, med djupare insikt. För att nå till-
fredställande skydd för en stat, mot en rival som ständigt påverkar genom alla 
tillgängliga möjligheter, måste det finnas en gemensam insikt om behovet av sä-
kerhet. 

 

”En försvarsmakt kan inte skydda en stat, endast en stat kan skydda en stat!” 
         / Tyrling 
 

 
 

 
 

 
Stephan Persson Tyrling 

C KV Luft / MVI 
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