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Eminens eller inkompetens – en studie om taktisk kompetens 

Sammanfattning: 
Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för taktisk kompetens som omhändertar den 

inneboende komplexiteten i militär verksamhet. Problemet häri är att kompetens kan anses vara 

något sällsynt och att inkompetens snarare är normalbilden.  

Uppsatsen tar sig an detta arbete genom att operationalisera Bertil Rolfs teorier om militär 

kompetens och Stephen Biddles teori om the Modern System. Ur detta teoretiska 

utblicksblicksfönster utfaller ett analysfilter bestående av kategorierna praktisk kunskap, 

professionell kunskap, regler och praktik inom institutioner och traditioner. Huruvida dessa kan 

utgöra en grund för förståelsen av taktisk kompetens analyseras därefter med stöd av Israel 

Defense Forces taktiska prestationer under det andra Libanonkriget 2006. 

Resultatet är att taktisk kompetens är möjlig att förstå utifrån förutsättningarna att hantera den 

föränderliga helheten. Taktisk kompetens handlar om de organisatoriska villkoren att kritiskt 

granska och reflektera över rådande förhållanden och förutsättningarna för att åstadkomma 

förändring och utveckling. Att tänka annorlunda är nödvändigt men svårt och kanske obehagligt, 

eftersom det ofta inte välkommas i organisationen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och forskningsläge 

För drygt tjugo år sedan vaknade världen upp efter ett halvt sekels kallt krig. Oviss var 

framtiden. I retroperspektiv kan vi med förundran se tillbaka på tidens nyckfullhet. Allt som 

oftast har vi förvånats över omvälvande händelser, i tron att de inte skulle hända. Omvänt 

förefaller det därför nödvändigt att med ödmjukhet betrakta framtiden. Att lämna skeendena 

till slumpen och tillfälligheterna hör inte till den militära sinnebilden. Förstår vi betydelsen av 

de erfarenheter vi samlat på oss och vilken taktisk kompetens som behövs för att skapa 

krigföringsförmåga de kommande tjugo åren? 

Det förefaller emellertid finnas utmaningar med att omhänderta kunskaper och erfarenheter i 

organisationer i olika sammanhang. Stephen Biddle menar bland annat att det kan finnas 

politisk känslighet att tillåta en viss typ av krigföring på eget territorium eller att tillåta att 

taktisk handlingsfrihet och delegerat ansvar till lägre organisationsnivåer om den nationella 

eller institutionella kulturen inte medger det.
1
 Vidare kan hinder föreligga avseende ekonomi 

och utbildningsnivå. Materiel- och tekniksatsningar är dyra och investeringar inom dessa 

områden sker ofta på bekostnad av övningstillfällen och utbildningstid, vilket kan medföra att 

en enklare taktik väljs framför en mer önskvärd. Det är därför att rimligt att anta att vissa 

nationer inte lyckas omhänderta och implementera adekvata omställningar, medan andra har 

bättre förutsättningar.
2
   

”Kompetens består i att göra rätt saker på rätt sätt. Inom professioner ändras ständigt yttre 

faktorer och omgivningens krav. För att bevara sin kompetens måste man hela tiden utveckla 

den. Inkompetens är det naturliga och normala, dvs. vanliga. Kompetens är en kulturprodukt, 

något sällsynt, som en avancerad vetenskap eller profession lyckats uppnå under 

ogynnsamma omständigheter och i strid mot oddsen.
3
” 

Kompetens framstår här som något vilket i varje situation måste definieras för att bli 

greppbart. Det handlar om möjligheten att handla riktigt, men förutsättningarna för det är 

ytterst föränderliga och beroende av det sammanhang som avses. Kompetens förefaller 

således att vara en färskvara som inte bara måste återskapas, utan även förnyas för att vara 

relevant. Kunskaper, färdigheter och förmågor som inte förnyas eller utvecklas i samklang 

med sammanhanget riskerar att leda till inkompetens. Vid första anblick kan påståendet om 

inkompetens som normalbild vara provocerande. Samtidigt är insikten om att det förhåller sig 

på detta sätt intressant för hur vi betraktar samtiden. Det uppfattas därför angeläget att 

illustrera och utforska hur detta fenomen och dess mekanismer kan uttryckas även ur ett 

taktiskt perspektiv. 

Avsikten med den här uppsatsen är därför att försöka bidra till kunskapsläget om några av de 

omständigheter som påverkar krigföringsförmågan, mer specifikt förståelsen av taktisk 

                                                 
1
 Stephen Biddle är professor vid George Washington University och har varit rådgivare till generalerna Stanley 

McChrystal and David Petraeus. 
2
 Biddle, Stephen, Military Power (New Jersey: Princeton University Press, 2004), s. 48-51 

3
 Rolf, Bertil, hämtad 2014-02-27, http://www.bertilrolf.com/index/%28In%29Kompetens.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_McChrystal
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_McChrystal
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Petraeus
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kompetens. Forskningsläget kring taktisk kompetens är begränsat, vilket motiverar detta 

arbete. Insikten kan ge värdefull kunskap för framtida behov. 

Det är nödvändigt att redan här påtala att begreppet kompetens har ett annorlunda värde i det 

svenska språket i jämförelse med engelskan, varför en tidig förskjutning gällande kompetens 

har gjorts till svensk forskning.
4
 Begreppet kompetens ter sig vidare kunna beskriva det mesta 

som har med någon form av duglighet, skicklighet, yrkeskunnande, kvalitet, färdighet, 

kvalifikation, kunskap eller karaktärsdrag att göra.
5
 Beroende på vilken egenskap som anförs 

finner vi olika förleder till själva ordet, exempelvis formell kompetens, fackkompetens, social 

kompetens och chefskompetens.  

Vad finns det då för övergripande forskning som angränsar till föreliggande arbete? 

Traditionellt finns två forskningsområden som dominerar studier kring militär kompetens. 

Dessa handlar om militär professionsforskning och militärens roll i samhället. De kanske mest 

inflytelserika verken inom detta område är Samuel Huntingtons Soldier and the State (1957) 

och Morris Janowitz The Professional Soldier (1960). Bland svenska forskare som varit 

verksamma finns Bengt Abrahamsson och Alise Weibull. På senare tid och med svensk 

anknytning återfinns även en hel del forskning om utbildning och då särskilt 

officersutbildningen. Här finner vi bland annat Erik Hedlunds doktorsavhandling om 

yrkeskunnande och legitimitet för det svenska officersprogrammet.
6
 Ett annat arbete som 

angränsar till forskningsområdet är SOU 2003:43 – Ett reformerat skolsystem för 

Försvarsmakten – där Försvarsmaktens långsiktiga kompetensbehov analyseras.
7
 Den här 

uppsatsen avser inte specifikt bidra till ovan beskrivna kunskap.  

Magnus Granberg beskriver kompetens som en handlingspotential i relation till en specifik 

uppgift.
8 

Han menar att handlingspotentialen, kompetensen, utgörs av en mängd olika 

faktorer, däribland förståelse, kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Men också avgörande 

för handlingspotentialen är vilka verktyg och anvisningar som finns tillgängliga. Granberg 

menar att kompetens generellt uppdelas i två olika kategorier, formell kompetens och faktisk 

kompetens. Formell kompetens är i regel en benämning på genomgången formell utbildning 

och är inte att likställa med faktisk kompetens, vilken är den handlingspotential som i 

realiteten kan utföras i en specifik uppgift.
9
 

”Dessa handlingspotentialer sammanfaller inte alltid, och om utveckling av formell 

kompetens till stor del är en fråga om formell utbildning, är utveckling av faktisk kompetens 

en fråga om lärande i och genom arbetet. Kompetensutveckling kan därmed sägas stå på två 

ben – formell utbildning och erfarenhetsbaserat lärande i arbetet.
10

” 

                                                 
4
 Jmf Ellström, Per-Erik, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 

1992), s. 19-44 
5
 I det engelska språket är ett av samlingsbegreppen för detta skills 

6
 Hedlund, Erik, Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet (Stockholm: Lärarhögskolan, 2004) 

7
 SOU 2003:43, Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten (Stockholm: Försvarsdepartementet, 2003) 

8
 Magnus Granberg är forskare vid Försvarshögskolans institution för säkerhet, strategi och ledarskap 

9
 Granberg, Magnus, Militär kompetens i polisiära uppgifter (Stockholm: Försvarshögskolan, 2013), s. 17 

10
 Granberg, s. 17 
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Denna uppdelning kan verka uppenbar, men är värdefull för fortsatt arbete. Formell 

kompetens är något som kan mätas. Den kan anses som nödvändig för att legitimera eller 

godkänna något. Samtidigt är det möjligt att ha felaktig formell kompetens givet situationen, 

varför den då blir ganska meningslös. Den handlingspotential eller kompetens som i realiteten 

kan utföras, det vill säga den faktiska kompetensen, är den intressanta i detta sammanhang. 

Bertil Rolf har specifikt forskat om militär kompetens och givit ut boken Militär kompetens – 

traditioners förnyelse 1500-1940.
11

 Hans forskning är i detta sammanhang värdefull, då den 

omhändertar det militära problemets särart och komplexitet. Rolf menar att militära 

organisationer skiljer sig från civila i bemärkelsen att de har små möjligheter att testa sina 

idéer i liten skala i förväg. Det är därför problematiskt att generalisera slutsatser dragna från 

andra håll eller annan tid till den aktuella militära organisationen.
12

 

”Krigets förlorare analyserar segrarens metoder i syfte att i nästa krig få övertaget. 

Segrarens tradition och erfarenhet blir i kommande krig en farlig börda från det förflutna”
13

.  

Rolf menar bland annat att traditioner styr den militära organisationen, men att innovationer 

och kreativa idéer står för förnyelse och förändring. Kompetens är emellertid avgörande för 

att åstadkomma förnyelse, vilket enligt Rolf utgörs av metoder för att resonera, kritiskt 

analysera och se mönster i egna och andras institutioner.
14

 I en militär kontext utgör 

individuell kompetens, såsom skicklighet och förmåga till lärande, inte avgörande egenskaper. 

Helheten, eller en historisk föränderlig makronivå är central för att förstå den särskilda 

innebörden av militär kompetens. Exempelvis blev den enskilde infanterisoldatens skicklighet 

och träning bortkastade vid slaget vid Jena 1806 när den preussiske ledningen planerat inför 

fel krig fyra år tidigare. Före nederlaget mot Napoleon varnade numera erkänt kompetenta 

individer som von Clausewitz, Scharnhorst och Gneisenau att den preussiska arméns 

regelverk inte längre var användbart, men fick inget gehör för detta.
15

 Militär kompetens och 

inkompetens förefaller således bestå av orsakskedjor inom hela systemet.
16

 

Studier om taktik är likaledes omfattande och behöver sättas i sitt sammanhang för att förstås. 

Ofta förses även taktik med en förled för att förklaras, exempelvis infiltrationstaktik eller 

armétaktik. Nationalencyklopedins definition på taktik är läran om att i strid nå lokal 

framgång genom en ändamålsenlig kombination av eld, rörelse och skydd.
17

 Carl von 

                                                 
11

 Bertil Rolf är professor emeritus vid Blekinge Tekniska Högskola och tidigare verksam vid universiteten och 

högskolorna i Lund, Göteborg, Växjö, Wien och Pittsburgh.  
12

 Rolf, Bertil, Militär kompetens (Nora: Nya Doxa, 1998), s. 397 ff. 
13

 Rolf, förord till boken 
14

 Rolf, förord till boken 
15

 Rolf, s. 123 
16

 Rolf, s. 31 
17

 ”Taktik (fr. tactique, av grek.taktikē´ (te´chnē) 'konsten att ställa upp (soldater i lämplig slagordning)', av 

ta´ssō 'ställa upp'), i militära sammanhang läran om användningen av militära förband för att i strid med eller 

under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller 

störa honom, att ta eller hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa 

motståndarens. Taktikens grundelement är vapenverkan (eld), rörelse och skydd. Taktisk framgång förutsätter en 

ändamålsenlig kombination av dessa tre element”. (Lyth, Einar, Taktik, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-

13, http://www.ne.se/lang/taktik) 
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Clausewitz lärde oss att taktik är ”läran om stridskrafternas användning i strid”.
18

 Milan Vego 

förklarar taktik som hanterandet av tid, rum och styrkor – som operationskonst, fast i mindre 

skala och med kortare tidsförlopp.
19

 Ernesto ”Che” Guevara uttryckte taktik som de medel 

och metoder som krävs för att uppnå de strategiska målen.
20

 Det rationella i militära taktiska 

sammanhang är emellertid att betrakta taktik utifrån stridande förbands förmåga att föra 

högintensiv strid. Taktik och taktiserande inom olika stödjande funktioner har en given plats i 

helheten, men är av stödjande art.  

I boken Military Power – Explaining Victory and Defeat in Modern Battle utmanar Biddle 

vad han menar är vedertagen uppfattning att numerär och teknisk överlägsenhet är de 

viktigaste faktorerna i den moderna striden.
21

 Istället framhåller han Force Employment som 

central faktor, vilken han menar kan förklara framgång eller nederlag i modern krigföring. 

Force Employment innebär disposition av förbanden och dess nyttjande, det vill säga taktik 

och doktrin.
22

 Force Employment har i någon form funnits i alla tider och är därför inget nytt, 

varför the Modern System introduceras som teori med utgångspunkt i tysk utveckling av 

infiltrationstaktiken under första världskriget.
23

 The Modern System omhändertar de 

förändringar som ställningskriget på västfronten framtvingade där ett alternativt nyttjande av 

tiden, rummet och styrkorna framträder i ett doktrinärt tänkande. Aspekter som skydd, skyl, 

spridd gruppering med djup, framstötar i mindre enheter med kombinerade vapen med flera 

får en framträdande roll.
24

  

 

1.2 Problemformulering 

Låt oss utgå från att vi som människor i vår genensamma strävan drivs av en vilja att framstå 

som och vara kompetenta. I militära taktiska sammanhang kan detta förstås genom att den ena 

parten använder disponibla resurser bättre än den andra i en given situation. Även om 

Clausewitz lärde oss att slumpen och turen är faktorer att ta med i beräkningarna är de 

rimligtvis inte svaret på vad som allenarådande fäller avgörandet.
25

 Det handlar alltså även 

om att använda framgångsrik taktik på ett kompetent sätt. Enligt Bertil Rolfs menande är 

emellertid inkompetens normalfallet. Om det är korrekt, infinner sig rimligen ett ohållbart 

förhållande för såväl taktiskt utövande som investerade resurser och kapital. Det borde därför 

finnas värdefulla insikter att hämta om förståelsen för taktisk kompetens.  

En av de försvarsmakter som har långtgående erfarenheter av taktiska tillkortakommanden i 

modern tid är den israeliska. Under det andra Libanonkriget 2006 lyckades inte Israel Defense 

Forces (IDF) uppnå flera av de förväntade taktiska målen. Efterföljande utredningar påvisade 

påfallande brister i det taktiska genomförandet för markförbanden. Problemet som denna 

                                                 
18

 Clausewitz, Carl von, Om kriget (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 88  
19

 Vego, Milan, Joint Operational Warfare (Newport: US Naval War College, 2007), kap. 1, s. 7 
20

 Baudin, Arne et. al, Handbok i taktikutbildning, Mark (Stockholm: Försvarshögskolan, 2012), s. 18 
21

 Biddle, Stephen, Military Power (New Jersey: Princeton University Press, 2004), s. 2 ff. 
22

 Jmf Princeton University Press, hämtad 2014-02-27, http://press.princeton.edu/titles/7764.html 
23

 Biddle, s. 30-35 
24

 Biddle, s. 28-51 
25

 Clausewitz, s. 40 
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uppsats tar sig an är sålunda att tydliggöra taktisk kompetens baserat på Israels 

krigserfarenheter och taktiska tillkortakommanden under det andra Libanonkriget 2006. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för taktisk kompetens som omhändertar den 

inneboende komplexiteten i militär verksamhet, där ovissheten, farorna och tillfälligheterna 

ställs mot kampen mellan viljor. Värdet är att det ger en möjlighet att reflektera över de 

villkor som styr utvecklingen och tankeprocesserna. Kompetensforskningen, specifikt, blir 

värdefull för att den ger en möjlighet att undersöka teoretiska och praktiska kunskapsbaser 

hos professionella aktörer. Värdet att belysa taktik är att även möjliggöra reflektion över vad 

det inte är. Genom att applicera denna beskrivning på verkliga händelser är det möjligt att 

identifiera lärdomar som är intressanta även utanför IDF. Genom att lägga emfas på ett 

taktiskt tillkortakommande snarare än motsatsen undviks risken att komma till slutsatsen att 

det är den egna förträffligheten istället för motståndarens inkompetens som fäller avgörandet. 

För att besvara uppsatsens problem och syfte följande frågeställning formulerats: 

– Hur kan Israel Defense Forces taktiska prestationer under det andra Libanonkriget 

2006 tolkas i termer av kompetens och inkompetens? 

 

1.4 Material och avgränsningar  

1.4.1 Om teorimaterialet  

Under arbetet med denna uppsats har mycket material påträffats som avhandlar både taktik 

och kompetens. En av utmaningarna har varit att skilja mellan olika tolkningar och 

beskrivningar. Såväl kompetens som taktik anspelar på vitt spridda fenomen, vilka båda i 

mycket sällan förekommande fall explicit anknyter till taktisk kompetens. I valt teorimaterial 

har emellertid en sådan anknytning uppfattats. Doktrinära verk, exempelvis reglementen, har 

vidare undvikits eftersom dessa normalt är förenade med specifika sammanhang som gäller 

för en särskild nation eller organisation.  

Bertil Rolfs forskning om militär kompetens utgör den centrala teoribildningen och medger 

möjligheten att reflektera över de specifika militära villkoren. Det finns emellertid utmaningar 

med detta. Några av dessa utgörs av hans empiriska material; hans rön om att militär 

kompetens i mångt och mycket handlar om institutionella förändringsmöjligheter; en dynamik 

eller växelverkan i samvaron likväl mot sin motståndare samt inkompetens som 

normaltillstånd. Arbetet behöver därför inta ett mer filosofiskt förhållningssätt än att studera 

enskilda befattningshavare. Rolf sätter fingret på olika faktorer som påverkar kompetens och 

inkompetens inom det militära skrået. Han rör sig emellertid oftast inom strategin i egen 

empiri, vilket medför att om militär kompetens ska omsättas och förstås som taktisk 

kompetens behöver empirin vara annan. I det här arbetet handlar det om att rama in problemet 

och diskutera förutsättningarna för dess giltighet.  

Genom att basera teorin på Rolfs forskning avviker den från en ganska allmänt vedertagen 

uppfattning om begreppet kompetens. Kompetens handlar i det här avseendet inte om den 

enskildes kompetenser, utan om den föränderliga organisationen som gör helheten. 



Mikael Widelund 2014-05-30 Sida 9 av 42  

HSU 12-14  

 

Kompetens handlar om kunskaper, färdigheter, vilja och förmåga att använda dessa i 

praktiken.  

 

Den taktiska inramningen utgörs huvudsakligen av Stephen Biddles teori om the Modern 

System. Detta är inte för att Biddles teori utgör ett klassiskt verk om taktik, utan för att den 

sammanfattar en taktik som enligt dagens förståelsehorisont varit framgångsrik under modern 

tid. Biddle är också intressant genom hans deltagande i det senaste decenniets amerikanska 

konceptuella utveckling. Ett deltagande som verkar kunna härledas till utgivningen av boken 

Military Power – Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Samtidigt måste vi ha i 

åtanke att det inte kan vara så att det finns en allenarådande sann definition av begreppet 

taktik. Beroende på yttre och inre omständigheter kommer olika taktiker att användas i varje 

given situation. De taktiska mönstren kan vara snarlika, men måste emellertid vara 

föränderliga då ingen situation kan vara densamma som den förra. Biddles teori bygger på 

konventionell högintensiv strid, vilket innebär att det måste finnas en medvetenhet om dess 

validitet och generaliserbarhet för andra taktiska förutsättningar. Biddle beskriver ett sätt att 

tänka taktik som utgår från ett perspektiv där god förmåga att använda tillgängliga medel kan 

överträffa teknik och numerär. Här finns samtidigt en medveten reflektion över arvets 

inverkan på den fria tanken. Biddle synliggör risken med att framtvinga ett vägval som leder 

till utvecklad förmåga i en högintensiv stridsmiljö, vilket inte per automatik innebär att 

förmågan till uthållighet i en mer lågintensiv miljö är densamma. Det är ett vägval som 

innebär ett långsiktigt ställningstagande och som också måste vara förenligt med kulturella 

betingelser.
26

 Utvecklingen av the Modern System har dessutom flera historiska 

beröringspunkter med utvecklingen av israelisk taktik, vilket gör den lämplig att använda i 

detta arbete.  

1.4.2 Om empirimaterialet 

Empirimaterialet utgörs av en enskild händelse i ett specifikt sammanhang. Motivet till valet 

av detta fall för den empiriska undersökningen är att det har ett tydligt nutida värde, som 

medger möjligheter att förstå taktisk kompetens. Det är således en fallstudie av IDF:s taktiska 

prestationer under det andra Libanonkriget. Det är ett modernt fall som medger reflektion och 

återspeglar kraven på en utvecklad modern nation och dess stridskrafter.  

Det är emellertid nödvändigt att reflektera över möjligheterna till generalisering utifrån valt 

fall. Det finns en uppenbar risk att fallstudien endast utgör ett engångsfenomen som inte är 

representativt för hela populationen, exempelvis alla krig eller alla försvarsmakter. Särskilt 

förefaller generaliserbarheten rörande militära fallstudier som synnerligen begränsad, då dessa 

till sin natur omfattas av dynamiken i växelverkande viljor, tillfälligheter och ständigt 

förändrade inre och yttre förutsättningar. I förhandsstudierna till denna uppsats har flera 

tänkbara fall gåtts igenom och möjligheten till ökad generaliserbarhet skulle kunnat förbättras 

genom att tillföra fler fall.
27

 Med hänsyn till uppsatsens omfattning, fallets närhet i tid och 

tillgången och kvaliteten på empiriskt underlag har emellertid det andra Libanonkriget 2006 

                                                 
26

 Biddle, s. 4-5 
27

 Exempel på möjliga förhandsstuderade fall är slaget vid Jena 1806, det tyska västfälttåget 1940, Operation 

Desert Storm 1991 och Georgienkriget 2008. 
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valts. Den kan därmed ge ett underlag för att utveckla ett perspektiv på taktisk kompetens. 

Resultatet kan, likt en pilotstudie, sedan användas för bredare och djupare undersökningar 

kring problematiken med taktisk kompetens.  

Det är i sammanhanget av värde att påpeka att med anledning av de traumaliknande 

chockvågor IDF:s taktiska tillkortakommanden verkar ha sänt över Israel efter kriget, finns 

det många olika tillgängliga studier. Dessa har i flera fall studerat andra perspektiv eller inte 

tillfört ytterligare kunskap. En av dessa studier som använts för att skapa överblick och 

förståelse för helheten i kunskapsinhämtningen till denna uppsats är The Second Lebanon 

War: Strategic Perspectives.
28

 

Det i tredje kapitlet använda empiriska materialet innehåller exempel på åtgärder som avses 

implementeras i IDF efter kriget. Här finns på grund av sekretesskäl en problematik kring 

källornas trovärdighet och validitet. Det hade varit önskvärt att ta del av Winograd-

kommissionens slutrapport rörande det taktiska genomförande, men denna är inte tillgänglig 

av sekretesskäl. Öppet material från Winograd-kommissionens arbete beskriver visserligen 

erfarenheter som direkt anknyter till taktiken, men saknar det önskade djup som valt 

empirimaterial skänker.   

Det använda israeliska materialet är The Limitations of Standoff Firepower-Based Operations 

av Ron Tira; ett föreläsningsunderlag av överste Meir Finkel (IDF) gällande erfarenheter och 

lessons learned från kriget 2006 och Operation Cast Lead 2008-09; samt en artikel av Avi 

Kober (The Rise and Fall of Israeli Operational Art, 1948-2008). Förutom sekretessaspekten 

finns risk för tendensiösitet rörande dessa källor, vilket är nödvändigt att medvetandegöra. 

Denna risk har försökt överbryggas genom att utsagorna även finns beskrivna av andra källor. 

Dessa är Back to Basics – a Study of the Second Lebanon War and Operation Cast Lead, 

vilken är en amerikansk sammanfattande studie av båda krigen utgiven av US Army 

Combined Arms Center samt en RAND-rapport från 2012 (All Glory Is Fleeting: Insights 

from the Second Lebanon War). Dessa källors oberoende bör inte lämnas utan kritik, då de 

utgörs av traderad information av olika slag, vilket gör dem beroende av israeliska utsagor 

som kan vara medvetet riktade. Både de israeliska och amerikanska källorna är i det här fallet 

beroende av tidsaspekten, i dubbel bemärkelse. Närheten i tid gör att källans trovärdighet är 

större.
29

 Samtidigt medför närheten att röken i flera fall inte lagt sig, vilket gör att det finns 

skäl att inte hela sanningen eller omfattningen av omständigheterna önskas åskådliggöras för 

allmän betraktelse.  

1.4.3 Avgränsningar  

Den möjliga definitionen på taktisk kompetens som avses i den här uppsatsen gör endast 

anspråk på att gälla markstridsförband och armétaktik. Det kan finnas närliggande 

beröringspunkter med andra arenor och funktioner, men detta är i så fall en positiv 

överspridning som inte varit avsikten. Den rumsliga avgränsningen av empirimaterialet är 

gjord till Israel och dess konflikter i närområdet. Även här finns möjligheter att reflektera över 

                                                 
28

 Brom, Shlomo och Elran, Meir, The Second Lebanon War: Strategic Perspectives (Tel Aviv: The Institute for 

National Security Studies, 2007) 
29

 Thurén, Torsten, Källkritik (Stockholm: Liber, 2005), 13 
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dess betydelse för andra stater och försvarsmakter. Den här uppsatsen hanterar emellertid 

slutsatser och reflekterande tankar i generella termer, vilket lämnar slutsatser rörande 

specifika andra aktörer till andra studier. 

  

Tidsmässigt finns det utmaningar att tydligt göra en avgränsning i ett arbete av denna 

karaktär. Empirimaterialet studerar förvisso händelser i samband med kriget 2006 och dess 

efterföljande konsekvenser fram till och med kriget 2008-09. Bidragande orsaker till utfallet 

står emellertid att finna i en utveckling som pågått sedan en betydligt längre tid tillbaka, vilket 

är en bärande del av empirin.   

 

Uppsatsen lägger heller inte någon tonvikt vid att förhålla sig till olika ledningsnivåer och 

dess inverkan på taktiken. Det är förvisso nödvändigt att förstå att det föreligger en skillnad 

mellan taktisk kompetens och taktisk nivå, men att taktiken påverkas direkt eller indirekt av 

de strategiska och operativa beslut som tas. Vad som är taktik eller strategi intar i många fall 

en specifik karaktär som överlappar varandra där operationskonsten utgör den samordnande 

länken mellan strategin och taktiken.
30

 

 

 

1.5 Metod och disposition  

Den här uppsatsen handlar om att förstå några av de mekanismer som påverkar utfallet eller 

resultatet av en utveckling. Den avser inte göra anspråk på att söka absoluta sanningar, 

eftersom såväl teorianknytning som empiriskt material är konstruktioner eller representationer 

av verkligheten.
31

 Arbetet studerar vidare fenomenet strid, vilket är en kamp mellan olika 

människor och viljor där ingen strid är den andre lik. Det finns därför en direkt fara att bli 

alltför kategorisk. Arbetet antar därför en större grad av relativistiskt förhållningssätt snarare 

än dogmatiskt.
32

  

Eftersom det handlar om förståelse och tolkning av handlingar, mönster och resultat är egen 

förförståelse och förmåga till igenkänning viktig. Det innebär hermeneutisk ansats, som också 

är vald metod för fortsatt arbete.
33

  

Genomgående används kvalitativ dataanalys och analys av meningsinnehåll för att hantera 

studerat material. Detta har inneburit en systematisk analys i fyra steg: (1) helhetsintryck och 

sammanfattning av meningsinnehåll, (2) kodning av materialet, (3) kondensering och 

klassificering samt (4) sammanfattning.
34

  

Tillvägagångssättet har varit att utifrån en provisorisk idé om tänkt uppsatsämne undersöka 

befintligt forskningsläge. Detta har gett vid handen kännedom om tidigare arbeten men också 

gett insikt i ämnesområdets komplexitet. Sammantaget framkallade det ett påtagligt behov av 

inramning av problemområdet och val av huvudmaterial för teoribildning. Grundtanken var 

att generera en egen teori som hypotes. Detta frångicks med hänsyn till komplexitet och 

utrymmesskäl till förmån för användande av befintlig teori. Empirimaterialet har inhämtats 

                                                 
30

 Jmf Försvarshögskolan, Ämnesbeskrivning för krigsvetenskap (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010), s. 1 
31

 Johannessen A och Tufte P. A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003) s. 24 
32

 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Malmö: Liber, 2007) s. 11  
33

 Thurén, s. 94-103 
34

 Johannessen och Tufte, s. 109-115 



Mikael Widelund 2014-05-30 Sida 12 av 42  

HSU 12-14  

 

via kontakter på Försvarhögskolan och genom sökning på internet och bibliotek. Materialet 

uppfattas som öppet och tillgängligt, vilket tillför reliabilitet genom möjligheten till 

reproducerbarhet.  

Uppsatsens disposition är att inleda med en analys av uppgiften, vilken har mejslat ut 

uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning. Detta har möjliggjorts genom en 

iterativ process där dessa delar vuxit fram efter hand forskningsläge och arbetsmaterial 

klarnat. Ytterligare en central del i analysarbetet har varit att kritiskt granska materialet. Detta 

för att möta valda hermeneutiska och filosofiska ansatser.  

I det andra kapitlet avhandlas uppsatsens teoribildning. Två teorier presenteras vilka har två 

olika syften. Den första handlar om en teoretisk inramning av taktik med syfte att synliggöra 

avsedd kontext. Den andra utgår från teori om militär kompetens och utgör också efter 

operationalisering det teoretiska analysfilter som appliceras på empirin.  

I det tredje kapitlet genomförs den empiriska undersökningen. Denna syftar till att undersöka 

vilka fynd i undersökningsmaterialet som stödjer det teoretiska analysfiltret och kan 

möjliggöra en utkristallisering av slutsatser och resultat för hela uppsatsen. 

I uppsatsens fjärde kapitel genomförs en resultatdiskussion. Här sammanvävs fynden från 

empirikapitlet utgående från analysfiltret gällande militär kompetens med den teoretiska 

inramningen i form av den taktiska kontexten. Härvid kan slutsatser dras och uppsatsens 

frågeställningar besvaras med stöd av logisk spårbarhet genom uppsatsen och 

helhetsförståelse. Kapitlet avslutas med reflektion över genomfört arbete och förslag till 

fortsatt forskning. 
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2 Teori 

2.1 Allmänt 

En sammanfattande definition av begreppet teori är att det utgör ett generellt och förenklat 

påstående om verkligheten. För att det vara möjligt krävs att påståendena är grundade i 

empiriska eller logiska resonemang.
35

 En aspekt på hur vi betraktar något utgår från 

perspektiv, exempelvis vilken förförståelse eller vilket syfte berättaren har.
36

 Det har i detta 

arbete, som tidigare nämnts, inte påträffats någon utvecklad teori kring taktisk kompetens. 

Närliggande teoribildning har vidare haft ett annat perspektiv och har som beskrivits i första 

kapitlet befunnits otillräckligt för detta arbete.  

I detta kapitel kommer två befintliga teorier att presenteras. Den första teorin, om taktik, 

presenteras för att ge en inramning till arbetets kontext. Det yttersta syftet är att skapa ett 

sammanhang till vilken typ av taktik som avses och möjliggöra senare resultatdiskussion och 

reflektion. Den andra teorin handlar om beståndsdelar i militär kompetens. Syftet med denna 

teori är att utgöra ett teoretiskt utblicksfönster eller analysfilter som efter operationalisering 

appliceras på empirimaterialet. Detta förhållningssätt skapar även enkelhet till framtida 

forskning genom att byta ut den teoretiska inramningen och därigenom skapa förutsättningar 

för jämförelse eller nya studier. 

 

2.2 Om taktik  

2.2.1 Inledning 

Bärande i Stephen Biddles resonemang om vad som leder till militär framgång är att det inte 

nödvändigtvis går att härleda som ett resultat av numerär och materiell överlägsenhet. Det 

finns istället andra och tyngre vägande förklaringar till framgång.
37

 Vid första världskrigets 

utbrott bestod de krigförande europeiska staterna av miljonarméer som genom den tekniska 

utvecklingen försetts med effektiva vapen, vilket i kombination med samtida taktik åsamkade 

enorma förluster. Ansträngningar att hitta lösningar ur detta förhållande söktes på båda sidor, 

vilket bland annat ledde till tysk utveckling av stosstrupptaktik och infiltrationstaktik. Härur 

menar Biddle att teorin om the Modern System finner sin början. De arméer som efter 1917-

18 lyckats implementera the Modern System har lyckats med att reducera de egna förlusterna i 

förhållande till motståndaren, trots en galopperande effektökning hos moderna vapensystem. 

De arméer som inte lyckats med att implementera the Modern System, helt eller delvis, har 

erhållit ökade förlustsiffor trots en förhållandevis likvärdig tekniknivå.
38

 Förklaringen enligt 

                                                 
35

 Johannessen och Tufte, s. 29 
36

 Johannessen och Tufte, s. 32 
37

 Biddle finner förklaringar till utgången av världskrigen bland annat i förmågan till styrketillväxt och de 

allierades industriella kapacitet. En andra förklaring är hur teknikutvecklingen drivits på genom faktorer som 

kapprustning, en idé om att ett tekniskt övertag kan reducera risker och utjämna styrkeförhållanden samt den 

inneboende kraften i de företag och institutioner som står för teknikutveckling. 
38
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de empiriska exemplen i Biddles studie är Force Employment som spelar en dominerande roll 

för utfallet i en operation.
39

  

De taktiska och doktrinära beståndsdelar som teorin lyfter fram gällande Force Employment 

och som valts för att utgöra den teoretiska inramningen är empiriskt förankrad i Operation 

Michael, Operation Goodwood och Operation Desert Storm och utgörs av följande faktorer:
40

 

 Offensiv taktik 

 Defensiv taktik 

 Offensiva operationer 

 Defensiva operationer 

2.2.2 Offensiv taktik 

Beståndsdelarna i offensiv taktik enligt the Modern System är:  

 Skydd och skyl 

 Spridning och rörligt uppträdande i mindre förbandsenheter 

 Nedhållande eld 

 Kombinerade vapen 

Skydd och skyl syftar ytterst till att förhindra upptäckt och bekämpning under anfallsrörelsen. 

Huvuddelen av terrängen består av någon form av ojämnheter, vilka möjliggör skydd eller 

skyl. Förmågan att använda till buds stående medel medför oregelbundenhet i uppträdande 

och okonventionella beteenden. I bebyggelse är möjligheterna ännu större. Människans 

begränsade förmåga att uppfatta och se längre än ett terrängavsnitt ställer emellertid höga krav 

på flexibilitet och träning av individer och förband.  

Genom att snabbt förflytta sig mellan olika terrängföremål och maximalt utnyttja terrängen 

kan motståndarens eld undgås. Terrängen styr därför framryckningshastigheten i högre grad 

än förbandens förmåga att springa eller köra fort. Metoden medför vidare att känsligheten för 

bekämpning minskar eftersom färre är utsatta.
41

 En av de främsta anledningarna till varför 

inte taktikutvecklingen kommit längre sedan första världskriget kan förklaras genom motvilja 

till spridning och uppträdande i mindre förbandsenheter. Utmaningarna att leda utspridda 

förband och att samordna elden om det finns oklarheter om förbandens läge har bromsat 

utvecklingen samtidigt som det uttryckts tveksamheter avseende underavdelningarnas vilja 

och förmåga att lösa uppgiften.
42

 

Nedhållande eld syftar till att trycka ned motståndaren och verkar som komplement till 

spridning och förflyttning i små enheter för att skydda framryckning i öppen och oskyddad 

terräng. Den nedhållande elden syftar till att ge skydd till de anfallande styrkorna som besätter 

                                                 
39

 ”Force Employment, or the doctrine and tactics by which armies use their materiel in the field” (Biddle, s. 2)  
40

 Det empiriska undersökningsmaterialet utgörs av Operation Michael, Operation Goodwood och Operation 

Desert Storm, d.v.s. den tyska våroffensiven 1918, de allierades utbrytning från brohuvudet i Normandie 1944 

och den amerikansk-brittiska offensiven 1991 i Kuwait. 
41
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terräng varifrån effektivare eld kan utvecklas. Här finner vi en avgörande skillnad mot vad 

som gjorde att västfronten stagnerade under 1914-1916. De indirekta bekämpningssystemens 

roll förändras från förstörande av motståndaren till att istället trycka ner densamme för att 

möjliggöra egna förbands framryckning och besättande av terräng.
43

  

Kombinerade vapen bestod huvudsakligen under inledningen av första världskriget i att 

kombinera infanteri och artilleri. Infanteriet utrustades efter hand med handgranater och lätta 

kulsprutor varvid möjligheten infann sig att avge nedhållande eld längst framme i stridslinjen, 

vilket förstärkte flexibiliteten.
44

 Ju fler vapen som kombineras till en och samma 

underavdelning, desto mer träning krävs emellertid. Idag behöver en plutonchef behärska och 

förstå användningsområdena för plutonens olika vapen samt besitta en utvecklad förmåga att 

hantera stridsfordonens hastighet. Komplexiteten i det beskrivna är sammantaget en förklaring 

till varför tempot i själva stridsförloppet i modern strid inte motsvarar hundra års 

teknikutveckling.
45

 

2.2.3 Offensiva operationer 

The Modern System förhåller sig till två olika typer av offensiva operationer: genombrott med 

exploatering och bite and hold-operationer med begränsat syfte.
46

 

Genombrott med exploatering syftar till motståndarens systemkollaps, där strävan är att 

minimera direkt strid med dennes starkaste förband. Tillvägagångsättet är skapa ett hål i 

motståndarens linjer och därefter bekämpa ledningsplatser, logistik och andra sårbara delar. 

Vanligtvis sker det genom kraftsamling av de egna styrkorna genom användande av tidigare 

beskriven offensiv taktik.
47

 Sårbarheten vid en genombrottsoperation består bland annat av 

risken för flankanfall mot genombrottsrörelsen och uttänjda underhållskorridorer. Genombrott 

och exploateringen tarvar en hög grad av självständighet hos förbanden och officerarna, vilket 

fordrar såväl träning som förenlighet med förbandskultur.
48

 

Bite and hold-operationer med begränsat syfte syftar till att ta och besätta viktigt terräng som 

stödjer egen operation eller förnekar motståndaren tillgång till för denne viktiga områden. 

Fördelen med den här typen av offensiva operationer är att den reducerar risken för 

överansträngning av de egna resurserna och sårbarhet för motanfall. Nackdelen är att 

motståndaren kan få tid till motåtgärder och att överraskningseffekten avtar. Om anfallaren 

lyckas igångsätta successiva operationer innan motståndaren kan denne tvingas omgruppera 

för att exempelvis inte riskera att bli inringad. Eftersom metoden inte söker slå mot 

motståndarens sårbarheter, ökar emellertid risken för ett långdraget förlopp.
49
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2.2.4 Defensiv taktik 

Sedan åtminstone 1917 har det varit otillräckligt att statiskt försvara sig genom att gräva ner 

sig. En liknande typ av defensiv taktik som i det offensiva fallet är därför nödvändig, fast med 

defensivens särart.
50

  

Förberedda försvarsanläggningar som antingen är kända sedan tidigare och sådana som kan 

identifieras av motståndaren medför att handlingsplaner kan förberedas. Väl maskerade 

och/eller oförväntade platser utgör ofta ett överlägset skydd. Vid val av plats bör ett område 

sökas där motståndaren kan bekämpas från olika håll samtidigt och hans egna möjligheter till 

skydd och skyl minimeras. De stora utmaningarna ligger i tillbakarycknings- och 

omgrupperingsvägar som också måste medge skydd eller skyl.
51

 Försvararen har normalt 

fördelar i förhållande till anfallaren, eftersom möjligheten till rekognosering medför 

terrängkännedom och att skenåtgärder kan bidra till att tänja på motståndarens ansträngningar 

och resurser.  
 

Spridning i djup reducerar sårbarheten för motståndarens bekämpning. Genom att anamma ett 

rörligt beteende och uppträdande i mindre förbandsenheter kommer tiden då de egna 

styrkorna befinner sig på ett och samma ställe att begränsas. Statiska försvarställningar 

kommer förr eller senare att nedkämpas eller helt undvikas. Små förbandsenheter har 

emellertid begränsade möjligheter att förhindra och stoppa större anfall. Om de däremot tar 

upp strid med adekvata vapen tillräckligt länge för att tvinga motståndaren till att söka skydd 

och därefter kombinerar egen omgruppering med nedhållande eld, kommer motsvarande 

fördröjande effekt att uppnås som om de stannat kvar.  

Kombinerade vapen är lika viktiga för försvararen som för anfallaren. Kombinationen av 

omsorgsfullt grupperade vapensystem för direktriktad och indirekt eld som kan bekämpa 

motståndaren i skydd kompletterar varandra effektivt. Motståndaren görs gripbar för egen 

indirekt eld genom att nedhålla honom med direktriktad eld och vice versa.
52

 

2.2.5 Defensiva operationer 

The Modern System framhåller tre olika avgörande faktorer i defensiva operationer: djup, 

reserver och motanfall.
53

 

Ett viktigt steg i den tidiga utvecklingen av djupförsvar uppstod i och med den korta 

stormeldens införande. Den tydliga förvarningen om var motståndaren avsåg kraftsamla 

försvann. Under första världskriget medförde moraliska aspekter och fysiska förluster i de 

långa artilleribombardemangen att styrkor omfördelades från främre till mer tillbakadragna 

ställningar. Den stora vinsten med djupförsvar är avståndet anfallaren blir tvungen att 
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avlägga, vilket successivt reducerar anfallskraften. Detta medför att försvararen vinner tid till 

att disponera sina styrkor bättre.
54

 

Det är vidare nödvändigt att ha tillräckligt med reserver för att utnyttja och exploatera de 

möjligheter som djupförsvar medför. Ett vanligt misstag är att gruppera tänkta reserver för 

nära de främre linjerna, eller rent av som en del av dem, i syfte att kunna omgrupperas när 

anfallet kommer. Detta renderar vanligtvis i att de blir bundna i strid eller blir bekämpade.
55

 

Den tredje avgörande faktorn för defensiva operationer är motanfall. Om försvararen kan 

iscensätta ett motanfall när anfallaren har uttänjda linjer, osäkert orderläge och inte hunnit 

vidta tillräckliga försvarsförberedelser, är följden ofta att de styrkor som genomför 

motanfallet ådrar sig små förluster och har stora chanser att lyckas. Aningen paradoxalt 

tenderar det att vara mindre svårt att återta terräng som tidigare lämnats än att hålla densamma 

över tiden.
56

 

Några av utmaningarna med beskriven metod är att spridning och uppträdande i mindre 

förbandsenheter ökar kraven på förmåga hos yngre officerare och är moraliskt påfrestande för 

truppen. Avvägningen att kvarstanna i de främsta linjerna tillräckligt länge för att uppnå 

effekt på den anfallande motståndaren kräver såväl självuppoffring, träning som skicklighet 

för den enskilde och förbandet.
57

 

2.2.6 Sammanfattning  

I grunden utgår The Modern System från nödvändigheten att hålla nere egna och tillfoga 

motståndaren förluster. Teorin bygger på en uppfattning om att taktiken är mer avgörande än 

styrkemässig och teknisk överlägsenhet. Den bygger på att möjligheterna till framgång beror 

på kulturella eller institutionella förutsättningar inom avsedd försvarsmakt, som bland annat 

inbegriper förutsättningarna för en hög utbildningsnivå.  

I allt väsentligt uppfattas the Modern System omhänderta eld, rörelse och skydd som taktikens 

grundelement, men återspeglar också hur dessa element kombinerats, under tiden från första 

världskriget och framåt, där framgång uppnåtts som ett resultat av det taktiska uppträdandet. 

Det är av central betydelse att bryta genom motståndarens linjer och att ta terräng samt 

tillgodose behovet av reserver för att kunna exploatera framgång och besätta terräng.  

 

2.3 Om militär kompetens 

2.3.1 Inledning 

Bertil Rolf återkommer ofta i sin forskning till skillnaderna och likheterna mellan tysk och 

brittisk utveckling under åren före och under det andra världskriget. Intressanta är 

beskrivningarna hur tysk sida kan uppvisa en lysande utveckling inom ett område och 
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inkompetens inom ett annat. I det här fallet exemplifierat av den operativa eminens inom vad 

som av eftervärlden kallas för blixtkrig och samma nations uppvisande av strategisk 

inkompetens avseende brist på intellektuell öppenhet och långsiktighet.
58

  

Rolf menar att man inte strikt kan vederlägga rationalitet rörande militära beslut utifrån en 

enda generell teori.
59

 De mekanismer som fungerar och växelverkar inom militär verksamhet 

anknyter enligt Rolf mer till en aristotelisk kunskapssyn är platonsk. Det vill säga något som 

kan beskrivas utifrån seder, traditioner, institutioner och kan vara geografiskt och historiskt 

betingat, i motsats till frikopplade från sammanhanget och bundna till vetenskapliga 

metoder.
60

  Rolf beskriver att den unika särarten i militära organisationer utgörs av aspekter 

som föränderlighet, oförutsägbarhet och de obehagliga överraskningarnas logik.
61

 Har vi då 

alltså att göra med ett fenomen som krasst hämtar sin kunskap från det förgångna och svävar i 

ovisshet om framtiden? Nej, inte nödvändigtvis. Militär kompetens består inte i en komplett 

plan vars exakta detaljer sätts i verket. Militär kompetens måste istället uppfattas som en 

flexibel förändringsprocess, där tillräckligt mycket av dragen i den befintliga huvudidén 

behålls, men är anpassningsbar till oförutsedda problem.
62

 Vi måste också skilja mellan 

kompetens och know how. Know how utgörs av förmåga att handla enligt institutionella 

regler, medan kompetens också innefattar förmåga att förbättra institutionerna genom 

reflektiva metoder.
63

  

De delar av Rolfs forskning som valts för att bryta ner militär kompetens i beståndsdelar och 

utgöra det teoretiska utblicksfönstret ur vilket militär kompetens kan förstås utgår från 

följande kategorier: 

– Praktisk kunskap 

– Professionell kunskap 

– Regler och praktik inom institutioner 

– Traditioner 

Innan vi går in på det teoretiska utblicksfönstret är det nödvändigt att belysa motsatsen till 

kompetens. Om det finns kompetens måste det också finnas inkompetens. Militär verksamhet 

och krig i synnerhet handlar om en duellsituation där växelverkan av kausala samband och 

tillfälligheter konfronteras med motståndaren. I många fall går utfallet att härleda till 

inkompetens, den egna eller motståndarens. Eftersträvansvärt är att söka kompetens och 

undvika inkompetens. Inkompetens är emellertid enklare att upptäcka. 

”Det är lätt att upptäcka (…) faktorer hos andra organisationer och i andra tider än den 

egna. Klokheten är svår att känna igen. Dumheten ser varje klarsynt människa, åtminstone 

hos andra.
64

”  
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Inkompetensen har kännetecken som är möjliga att identifiera och hantera genom analys, 

reflektion och kritiska frågor.
65

 Ett första kännetecken på inkompetens är undvikande av 

otydliga och osäkra problem. Det tar sig uttryck genom att tendera till att lära sig det man 

redan är bra på och att därmed fokusera på annat än problemet. Ett andra kännetecken är 

utformningen av organisationen och verksamheten. Detta tar sig uttryck genom att man har 

fullt upp med den dagliga driften, viktiga nya problem sorteras bort som ”inte mitt bord” och 

de delar av organisationen som sysslar med reflektion och utveckling får en nedtonad roll och 

avskärmas från verksamheten. Det tredje kännetecknet gäller belöningsmekanismer, där 

specialisering av nischer framhålls och lojalitet premieras framför tankeverksamhet. Det 

fjärde kännetecknet berör innehållet i diskussionen. Kritiska frågor bestraffas eller ignoreras 

och vissa obekväma perspektiv får inte nämnas eller diskuteras. Vidare tar sig det uttryck 

genom att särskilda klyschor och mantran dominerar framför argument och att diskussioner 

om förändring egentligen är ett kamouflage för exempelvis ofördelning av resurser.
66

 Värdet 

av att lyfta fram kännetecken på inkompetens är att ge perspektiv till diskussionen och 

möjliggöra reflektion i fortsatt arbete.  

Med denna ingress följer härnäst en nedbrytning av det teoretiska utblicksfönstret till 

kategorier rörande militär kompetens.  

2.3.2 Praktisk kunskap 

Praktisk kunskap är inte detsamma som att kunna göra eller utföra någonting som att gå eller 

simma. Praktisk kunskap handlar istället om utvecklande av förmåga att handla skickligt. Vad 

som är skickligt bestäms av konstruerade regler i ett samhälle och utgår därför från 

färdigheter som vi väljer att gradera. Ett skickligt handlande kan emellertid inte i normalfallet 

likställas med att dra nytta av andras oskicklighet.
67

 Vi skiljer på två olika typer av att 

använda kunskap, tyst kunskap och fokaliserande kunskap.  

Tyst kunskap handlar om på vilket sätt vi använder kunskap, alltså inlärda fungerande 

handlingar som ger struktur och begriplighet åt vårt beteende. Fokaliserande kunskap handlar 

om fakta och regler syftande till att påvisa fokus eller uppmärksamhet till dem.
68

 Skillnaden 

kan beskrivas som förhållandet mellan det faktiska genomförandet och instruktioner eller 

reglementen. Även om en regel kan formuleras innebär det inte att den följs. Den viktiga 

kunskapen är därför den tysta, eftersom den bidrar till hur vi handlar.
69

 Tyst kunskap återfinns 

oss både människor och djur. Det som i detta avseende skiljer människan från djuren är 

förmågan att också lära av andra, vilket bland annat sker genom berättelser, historia och 

symboler. Det är därför också nödvändigt att beakta förutsättningarna för kunskapsspridning. 

I vissa kulturella och sociala strukturer kan medvetna eller omedvetna hinder sättas upp eller 

stimuleras för överföring av såväl fokaliserande som tyst kunskap.
70
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Det som ovan beskrivits är i huvudsak en beskrivning hur praktisk kunskap kan omsättas i 

handling och det är lätt att föreställa sig innebörden. Det finns emellertid ytterligare en aspekt 

gällande praktisk kunskap och det är traderade begrepp. Inom professionella yrkesgrupper 

som läkare, jurister, officerare med flera är kognitiva funktioner i stor utsträckning beroende 

av begrepp och ett språkbruk som byggts och förmedlats genom traditioner.
71

 Begreppen, 

symbolerna eller språket har normalt inte någon större mening utanför yrkesgruppen, men där 

innebörden fungerar samordnande för handlingar inom gruppen.  

2.3.3 Professionell kunskap 

Professionell kunskap kan beskrivas utifrån begreppen ren och tillämpad vetenskap. 

Skillnaden dem emellan är möjlig att förstå genom att betrakta den rena vetenskapen som 

spetsforskningen vilken bedrivs på universitet och forskningsinstitut och den tillämpade hur 

denna forskning kommer till nytta i praktiken.
72

 Det finns emellertid utmaningar i att 

kategorisera vetenskapen på detta sätt. Den rena vetenskapen antas säkerställa och legitimera 

den professionella praktiken. Samtidigt råder ett strikt hierarkiskt förhållande där vetenskapen 

har högst status och förväntas stå för kunskapsförnyelse.
73

 Utmaningen utgörs häri att omsätta 

vetenskaplig forskning till praktisk handling. Risk finns att avståndet blir alltför stort mellan 

det rena och det användbara där förutsättningarna till mottaglighet blir låg. Detta fenomen och 

ett alternativt förfaringssätt kan illustreras genom vilket kunskapsfokus ett problem har. Om 

fokus ligger på kunskapsförnyelse i ett som tidigare beskrivet hierarkiskt system kan det 

beskrivas som disciplinär kunskap där kunskapen bevaras i en homogen kontext eller grupp. I 

detta fall finns risk att en splittring uppstår mellan forskningen och utövaren. Om 

kunskapsfokus istället läggs på det transdisciplinära i en heterogen kontext och problemet 

istället definieras av utövaren, kan ett sådant förhållningssätt bidra till ett kollegialt samarbete 

och att mottagligheten för förnyelse ökar.
74

  

Det här kan tyckas filosofiskt och generellt, men är värdefulla insikter gällande exempelvis 

implementering av doktrinär utveckling. Snarlika beröringspunkter återfinns inom ett område 

där militär verksamhet och vetenskap genom tiderna samsats, nämligen teknikutvecklingen. 

Banbrytande nya tekniska kapaciteter tenderar emellertid att bli hemliga, vilket rimmar illa 

med lönsamhetsanspråk och forskningens behov av reproducerbarhet, transparens och kritisk 

granskning.
75

 Det är här möjligt att göra en jämförelse mellan militären och medicinen. Den 

medicinska forskningen och framtagande av nya läkemedel och utrustning har blivit så 

avancerad att det är sällsynt att det är samma personer som både forskar och praktiserar. I 

båda fallen finns det också mellanhänder som står för produktionen. En avgörande skillnad är 

dock fokusering av system och kostnader i förhållande till helheten. Det finns en institutionell 

logik i att driva den tekniska utvecklingen i en särskild riktning. Ett exempel är hur Tyskland 

drev utvecklingen av sitt flygvapen, för att i huvudsak nyttjas för understöd av 
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markförbanden. Detta blev senare en begränsning då behovet av förmåga till strategisk 

bombning under slaget om Storbritannien inte kunde tillgodoses.
76

  

2.3.4 Regler och praktik inom institutioner 

Människor och vissa djur samordnar sig för att nå dit man vill. Medan djurs samordning oftast 

handlar om primitiva instinkter, sker människans genom en ömsesidig medvetenhet om vad 

som byts mot vad. Vi kompenserar vår hjälplöshet genom att ingå avtal.
77

 I och med att vi 

ingår dessa avtal skapar vi regler kring detta. Dessa spelregler och normer blir avgörande för 

hur samhället eller organisationen utvecklas och verkar. En institution har alltså skapats.
78

 

Många av de institutioner vi ingår i är redan skapade, men genom att ingå nya avtal skapas 

ännu en ny.
79

 De regler som omgärdar institutioner är antingen konstitutiva eller regulativa. 

Konstitutiva regler reglerar praxis, exempelvis social status och hur rollspelet fungerar i olika 

situationer. Regulativa regler anger vad som är tillåtet och förbjudet.
80

  

Förändringar av institutionens regler kan ske omedvetet genom små successiva rubbningar av 

reglerna eller genom en medveten handling. Fönstret då en institution är öppen och mottaglig 

för medvetna innovationer och förändring är vanligtvis kort och föregås normalt av en 

omvälvande situation eller händelse där behovet av förändring blir påfallande för alla 

inblandade. Exempelvis krig eller revolutionerande teknik- eller taktikutveckling. Metoder till 

institutionsförändring kan ske med olika syften, men utgår normalt från reflektion eller 

reflektiv analys och regelförändring. Reflektionen syftar till att ge svar på följande tre frågor: 

Hur ska vi tänka? Hur ska vi göra? Hur ska vi organisera oss och använda vår organisation?
81

  

Hur ska vi tänka, kan exemplifieras av Clausewitz och Machiavelli där frågan utgår från 

givna förhållanden och teknik. Bakomliggande oklarheter om förhållandet mellan 

analysmetoder och beslutsfattande drev frågan.
82

 

Hur ska vi göra, utgår från given teknik, politiska syften och strategi, men där 

frågeställningen är hur taktiken skulle utformas. Nelsons utveckling av engelsk marintaktik är 

ett exempel.
83

 

Drivande för Manstein och Guderian var frågan hur vi ska organisera oss och använda vår 

organisation. Syftet var att utifrån befintliga förutsättningar optimera handlingen.
84

   

2.3.5 Traditioner 

I allt väsentligt styr traditioner våra sociala mönster. De sträcker sig över tiden och bär med 

sig handlingsmönster som legitimerar individers och organisationers handlingar.
85

 Traditioner 
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utgår från kontinuitet, men ska inte förknippas med oföränderlighet. Normalt utvecklas inte 

traditioner radikalt under ett kort tidsförlopp, utan förändringen sker stegvis. Ett exempel är 

hur utveckling inom militär organisation, teknik och taktik kan te sig. Ny tillförd teknik 

kommer inte omedelbart att förändra organisationen eller taktiken. Efter hand kommer 

emellertid organisationen och taktiken sannolikt att genomgå förändringar.
86

 Här är det på sin 

plats att beakta svaga och starka traditioner. Den starka traditionen återfinns i en äldre 

generation, vars individer bedömer kvaliteten hos de yngre kollegerna. Denna garant eller 

kontrollfunktion är avsevärt nedtonad i en svagare tradition. Även om traditioner bärs upp av 

individer sitter militära traditioner fast i förbanden. Traditionen består, trots att dess 

medlemmar byts ut.
87

  

Nyttan med traditioner är att de skapar gemensamhet. Genom att forma samma begreppsflora 

och sociala handlingsregler medges en möjlighet att uppfatta, rättfärdiga och bedöma 

situationer likartat.
88

 Samtidigt är det här också farorna finns. En tradition som uppfattas 

fungera är bekväm att behålla, eftersom ”man alltid gjort på det sättet”. En ytterlighet i 

sammanhanget är tysk militär tradition som efter slaget vid Jena 1806 börjar utveckla en 

framgångsrik taktisk tradition utgående från sitt geostrategiska läge i Europa, där kulmen nås 

under andra världskriget när olika strategiska verktyg saknas. Under tiden hade såväl taktik, 

teknik, människor, samhällsskick som statsbildningar förändrats, men bärande delar av 

traditionen traderats från de preussiska officerarna till de tyska.
89

 

2.3.6 Sammanfattning 

Inkompetens i organisationer uppfattas utgöra ett normaltillstånd som har flera kännetecken. 

Ett av de vanligaste är att en inkompetent organisation tenderar att förstärka de företeelser 

som man redan uppfattar sig duktiga på. Helt enkelt därför att det är lättare än att ge sig ut i 

obanad mark. Inkompetens är emellertid möjlig att identifiera och hantera genom analys, 

reflektion och kritiska frågor. Detta tarvar emellertid ett tillåtande klimat och vilja för att 

uppnå. Kompetens i ett militärt sammanhang handlar därför om att möjligheten att förändra 

organisationens inkompetens. Detta är viktigt för förståelsen om taktisk kompetens i fortsatt 

arbete.  

Det kategorier som presenterats här utgår från praktisk kunskap, professionell kunskap, regler 

och praktik inom institutioner och traditioner. Dessa kategorier innehåller mekanismer som är 

karaktäriserande för hur förutsättningar för hur kompetens omhändertas i militära 

organisationer. Dessa utgör vidare det raster som utgör uppsatsens analysfilter och utvecklas i 

följande operationalisering. 
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2.4 Operationalisering 

Teorikapitlet har haft som avsikt att beskriva militär kompetens för att sedan låta detta utgöra 

det analysfilter som appliceras på undersökningsmaterialet i empirikapitlet. Kapitlet har även 

gjort en teoretisk inramning av en beskrivning av vad taktik är utifrån egen 

erfarenhetshorisont idag och för att stödja kommande empiriundersökning och 

resultatdiskussion.  

Följande operationalisering syftar till att tydliggöra kategoriseringen av materialet med 

tillhörande indikatorer. Indikatorerna har utvecklats för att tydligare kunna särskilja 

kategorierna åt, men framförallt för att belysa den taktiska kompetensens särart. De är ett 

resultat av allt studerat material i en iterativ process. Kategorierna och indikatorerna utgör det 

analysfilter som används i analysen av empirimaterialet. Det som eftersöks är hur detta kan 

öka förståelsen för taktisk kompetens. 

2.4.1 Praktisk kunskap 

Praktisk kunskap handlar ytterst om skicklighet utgående från tyst kunskap och fokaliserande 

kunskap. Tyst kunskap är den traderade kunskapen där kunskap erhålls från att lära genom att 

genomföra. I taktiska sammanhang exempelvis hur skickligt vi skjuter, kör, använder 

terrängen, disponerar indirekt och direktriktad eld samt kombinerade vapen effektivt under 

strid. Detta medför att det finns bättre förutsättningar att bli bra på det man gör ofta i 

förhållande på det som man inte tränar på. Detta gäller såväl utförande som följsamhet på 

traderade begrepp. Den fokaliserande kunskapen består av dokumenterade instruktioner eller 

anvisningar. Betydelsen och värdet av dessa behöver sättas i direkt förhållande till hur väl de 

efterlevs i genomförandet.  

Indikatorer: 

– Förutsättningarna för träning och utbildning 

– Erfarenheter och påverkan från tidigare operationer 

2.4.2 Professionell kunskap 

Den professionella kunskapens betydelse och inverkan för taktiken är möjlig att betrakta 

genom att förhålla sig till begrepp som ren och tillämpad taktik. En problematik häri är 

emellertid avståndet mellan ren forskning och det taktiska utförandet. Det finns många 

mellannivåer. Utmaningen för den professionella kunskapen handlar därför i mångt och 

mycket om möjligheten till lyckosam implementering av konceptuell och teknisk utveckling. 

Med konceptuell utveckling avses särskilt doktriner eller andra typer av styrdokument. Med 

teknikutveckling avses såväl prioritering och tillförsel av ny materiel som uppgradering av 

befintlig. 

Indikatorer: 

– Vad/vilka är förutsättningarna för konceptuell utveckling  

– Vad/vilka är förutsättningarna för teknikutveckling 
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2.4.3 Regler och praktik inom institutioner 

Innebörden av regler och praktik inom institutioner definieras här till att handla om hur. Hur 

taktiken eller striden genomförs och man väljer att organisera sig. Till exempel ledningsnivåer 

och delegering av beslutfattande till dessa. Det vill säga de regler och avsikter som sätts upp 

för att använda tillgängliga förband och viktningen av dess inbördes förhållanden. Ett 

historiskt exempel för att förtydliga denna viktning av inbördes förhållanden är hur 

tyngdpunkten hos de tyska förbanden under första världskriget låg vid infanteriförbanden och 

vid andra världskriget vid pansarförbanden, vilket medförde avsevärda skillnader. Många av 

de regler som styr taktisk verksamhet finns redan implicit eller explicit utryckta genom 

skrifter, uttaladen eller tysta överenskommelser. I detta avseende innebär det att utformningen 

av hela den ordning som hanterar genomförande av offensiv och defensiv taktik innefattas. 

Tillkomsten av nya förutsättningar driver förändringen av reglernas tillämpning. En naturlig 

förutsättning för förändring i taktiskt hänseende utgörs av vår uppfattning och tro om 

motståndarens agerande. Utformningen av taktiken baseras därför på hur vi ska tänka; hur vi 

ska göra; och hur vi ska organisera oss och använda vår organisation. 

Indikatorer: 

– Hur taktiken utformas och genomförs 

– Hur ledningen utformas och genomförs 

2.4.4 Traditioner 

Traditioner är historiskt betingade och konstruerade uppfattningar. Traditioner förenar 

individerna i ett förband och skänka mening till sammanhanget genom sociala mönster. De 

stärker moraliska faktorer som självuppoffring, kamratskap, tillhörighet och förtroende. 

Traditionen föreskriver att det taktiska uppträdandet sker på ett vedertaget sätt, men nya 

kunskaper, förutsättningar och teknik kan förändra ett vedertaget handlingsmönster. 

Traditionen för inte bara med sig en konstruerad uppfattning om sig själv, utan också om 

andra vilket inkluderar motståndaren.  

Indikatorer: 

– Moraliska faktorer 

– Den konstruerade uppfattningen om tillvaron 

  



Mikael Widelund 2014-05-30 Sida 25 av 42  

HSU 12-14  

 

3 Empiri 

3.1.1 Inledning och bakgrund 

Det kalla krigets slut blev ett avstamp för transformering av många länders försvarsmakter. 

Trevanden efter att skapa mening och förståelse för det militära instrumentet hittade i väst 

former i multinationella fredsbevarande och fredsframtvingande operationer, vilka efter 

terrorattackerna den elfte september 2001 kom att utökas inom ramen för the Global War on 

Terror. Fokus har inom loppet av några år skiftat från högintensiv krigföringsförmåga och 

taktik till lågintensiva konflikter, där begrepp som allomfattande ansats, Counterinsurgency, 

operationsdesigner och effektbaserade operationer blivit vanliga. Detta har varit möjligt givet 

att inga större krig mellan nationalstater förväntas ske, utan att moderna krig snarare bedrivs 

mellan olika organisationer eller mellan samfund av stater och organisationer. Logiken 

medför att utveckling av strategi och taktik följer denna tanke och är således olik tidigare 

traditionella synsätt.  

I Israel har en snarlik utveckling pågått under något längre tid. Israel har på grund av sitt 

geostrategiska läge utkämpat flera krig sedan nationens bildande 1948. Efter krigen 1967 och 

1973, och till viss del 1982, där Israel Defense Forces (IDF) vann enastående framgångar, 

kom mönstren att förändras. IDF som med hänsyn till egen nations begränsade operativa djup 

utvecklade en offensiv taktik med utgångspunkt i rörelsen och manövern, behärskade efter 

nämnda krig buffertzoner utanför eget territorium. Detta faktum tillsammans med ändrade 

beteendemönster hos motståndaren medförde att IDF successivt övergick till att lösa 

säkerhetsoperationer av mer rutinmässig statisk karaktär i lågintensiva konflikter med 

polisliknande uppgifter.
90

  

I juli 2006 befann sig Israel åter i krig, som i Israel benämns det andra Libanonkriget. Denna 

gång utgjordes motståndet av Hizbollah som opererade från libanesiskt område. Som en 

reaktion mot kidnappningen av israeliska soldater och i syfte att förhindra beskjutning av 

israeliska städer fattade Israel beslut att besätta terräng i södra Libanon för att förneka 

Hizbollah möjligheten att fortsätta raketbeskjutningen. Det visade sig emellertid att Israel 

felbedömt motståndarens förmåga till strid och att IDF:s åtgärder i allt väsentligt var 

otillräckliga för att uppnå avsedda mål samtidigt som man ådrog sig verkliga och 

prestigemässiga förluster. Den blixtkrigsliknande taktik som avgjort tidigare krig inom loppet 

av några dagar lös med sin frånvaro och tveksamheter rörande hela etablissemangets agerande 

blev föremål för granskning.
91

  

Den efter kriget tillsatta Winograd-kommissionen riktade allvarlig kritik mot såväl det 

politiska ledarskapet som det militära. Misslyckanden under kriget tillskrevs framför allt 

operationens ledning och markförbandens tillkortakommanden. Israel var helt enkelt inte 

tillräckligt förberett för krig. Utfallet av Winograd-kommissionen resulterade i att flera högre 
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 Israel tillsätter bl.a. Winograd-kommissionen för att utreda och dra lärdomar från det andra Libanonkriget.  
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befattningshavare byttes ut samt att ett omfattande omstruktureringsarbete iscensattes 

syftande till att komma till rätta med de identifierade bristerna.
92

  

Under det pågående femåriga omstruktureringsarbetet, benämnt Tefen 2012, intensifierades 

emellertid konflikten med Hamas på Gaza-remsan. Knappt två och ett halvt år efter det andra 

Libanonkriget utbröt krig mellan IDF och Hamas i Gaza den 27 december 2008. Kriget, eller 

Operation Cast Lead som det benämndes i Israel varade till den 18 januari 2009 och 

uppvisade påfallande skillnader i genomförande i förhållande till kriget mot Hizbollah 2006. 

Förutom förändringar i ledarskapet genom tillsättande av nya högre befattningshavare som 

tidigare nämnts, demonstrerade IDF:s markförband nu ett helt annat taktiskt uppträdande som 

kom att utgöra en av de främsta anledningarna till det framgångsrika utfallet av Operation 

Cast Lead.
93

   

 

3.2 Analys  

Vad var det då som hade hänt och som bidrog till tillkortakommandena under 2006? 

Utvecklingen i Israel hade ju inte stått still. På grund av sitt utsatta läge hade Israel valt att 

bevara ett militäriserat samhälle där gamla och nya hot ständigt gör sig påminda. Nya eller 

förbättrade materielsystem av hög klass utvecklades och forskningsinstitut för att formalisera 

militärt operativ tänkande inrättades.
94

 Vilka är då de förändringar som är möjliga att uttyda 

efter Winograd-kommissionen? Mycket är givetvis fortfarande ur sekretessynpunkt inte 

tillgängligt, men de generella dragen är åtkomliga.  

Härnäst följer en analys som syftar till att undersöka vilka fynd i undersökningsmaterialet som 

stödjer den teoretiska diskussionen och kan möjliggöra en utkristallisering av slutsatser och 

resultat för hela uppsatsen. Metodmässigt kommer analysen att genomföras genom att 

använda analysfiltrets kategorier, med stöd av indikatorerna, för att analysera de 

omständigheter som lett fram till läget inom IDF vid inledningen av andra Libanonkriget, 

beskriva vilka konsekvenser detta fick under kriget och vilka förändringar som vidtogs eller 

avsågs vidtas av IDF.  

3.2.1 Praktisk kunskap 

En av de tydligaste och mest återkommande förklaringarna till de israeliska markförbandens 

tillkortakommanden under andra Libanonkriget var bristen på utbildning och träning. De 

ständigt återkommande palestinska upproren och oroligheterna i kombination med 

budgetnedskärningar som särskilt hårt drabbade markförbanden påverkade utbildnings- och 

träningsverksamheten negativt. Särskilt hårt drabbades stridsvagns- och 

stridsfordonsbesättningar som under flera år fick finna sig i att genomföra patrullverksamhet 

på Gazaremsan till fots eller i terrängbilar, utan någon träning i sina ordinarie fordon. Ännu 

värre var läget för IDF:s reservförband. Från att normalt genomföra fem dagars 
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repetitionsträning varje år, förändrades intervallet till tre eller fem år. Ibland uteblev träningen 

emellertid helt.
95

 

Flera är också vittnesmålen om bristande träning för officerare. Det fanns exempelvis 

bataljonchefer som inte genomfört övning i mörkerstrid tillsammans med sin bataljon och 

yngre officerare som inte under fem år deltagit en enda stridsövning.
96

 Detta trots att IDF med 

början på 1990-talet medvetet satsat på bättre formell utbildning och träning för sina 

officerare. Några av förklaringarna kan återfinnas i ett ökat fokus på management och 

administration i stället för praktisk träning.
97

 Som en naturlig följd av det ovan beskrivna 

hamnade IDF i situationer 2006 där förmågan att samordna eld, rörelse och skydd samt 

utveckla effekt med kombinerade vapen var begränsad.  

”There were many professional mistakes made in the use of the tanks. The soldiers were not 

trained properly for this battle and the division lacked experience in using tanks and infantry 

units operation together and in this type of terrain”
98

. 

Vad var det då som lett fram till detta och varför fungerade det inte? De markstridsförband 

som gavs uppgiften att genomföra mer omfattande offensiva operationer i södra Libanon hade 

varit insatta i lågintensiva säkerhetsoperationer och inte övat högintensiv strid under flera år. 

IDF hade satt sin tilltro till att framtida motståndare skulle kunna hanteras med 

fjärrbekämpning och raidföretag av specialförband. När sedan motståndaren, i detta fall 

Hizbollah, anpassade och utveckade sin defensiva förmåga hade inte IDF tillräcklig 

utbildning och träning för att möta en på marken organiserad stridande motståndare.  

En av de första åtgärderna i Tefen 2012 var därför att överse träningen för IDF. I ett första 

steg återgick man till att träna i enlighet med tidigare reglementen. Därefter ingångsattes ett 

omfattande utbildnings- och träningsprogram för såväl stående brigader som reservstyrkor.
99

 

Fokus lades på konventionella offensiva och defensiva operationer. Erfarenheten medförde att 

80-90% av träningen fokuserades på övningar med kombinerade vapen.
100

 Förutom mer och 

längre träning och utbildning byggdes nya träningsanläggningar samt att övningar i brigad 

och divisionsförband återinfördes. Träning i högintensiv strid med asymmetriska inslag 

hamnade i fokus. Övningar förlades till olika terrängtyper och erfarenheterna från tidigare 

krig och från Hizbollahs taktik och teknologiska förutsättningar omhändertogs. Taktiska 

utbildningskurser för högre förbandschefer infördes.
101

  

3.2.2 Professionell kunskap  

Avseende professionell kunskap framträder två faktorer tydligare än andra som förklaringar 

till IDF:s utveckling före 2006. Det första verkar vara något som kan liknas vid en 

konceptuell oordning inom organisationen avseende i vad man ville uppnå och hur detta 
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skulle ske, vilket skapade intern otydlighet och förvirring. Den andra framträdande faktorn 

var den fokusering, vilken i det närmaste liknade en övertro till teknologi och teknikens 

möjligheter att kompensera andra fält. 

Avseende IDF:s interna konceptuella oordning framträder huvudsakligen tre bidragande 

omständigheter.  

(1) Operational Theory Research Institute (OTRI) inrättades 1995 med uppgift att 

formalisera tänkandet kring operationskonst. I strävan att finna verktyg att hantera 

krigets föränderlighet och komplexitet letade sig OTRI bort från klassisk militärteori 

och sökte stöd i mer filosofiska och arkitektoniska postmodernistiska teorier. 

Winograd-kommissionens kritik mot OTRI var bland annat att de begrepp och det 

språkbruk institutet anammade var så svårförståeligt att det blev hämmande för IDF. 

Medan vissa ansträngde sig för att förstå, tillägnade sig vissa endast de högtravande 

orden utan att riktigt förstå dess innebörd, medan vissa aldrig kunde eller ansträngde 

sig för att förstå vad som avsågs. Effekten blev att språket blev oklart och förvirrande, 

vilket bidrog till att flera befälhavare inte förstod de order de fick. Inom förbanden 

uppfattades att order och kontraorder avlösa varandra, ibland flera gånger om dagen, 

vilket bidrog till effektminskning under 2006.
102

 

 

(2) För det andra infördes Effect Based Operations (EBO) som ansats eller 

förhållningssätt. Inom IDF förstods EBO genom att betrakta motståndaren som ett 

system som kunde försättas i systemchock genom precisionsangrepp från luften på 

kritiska militära del-/ system. Det fanns en uppfattning inom IDF före 2006 att 

precisionsvapnen blivit så effektiva att ett konventionellt krig inte längre var sannolikt, 

vilket bland annat ledde till att IDF avvecklade förmågan till Close Air Support (CAS) 

från det israeliska flygvapnet.
103

 Ett av problemen för IDF var att Hizbollah mycket 

riktigt också hade antagit att IDF skulle agera på just det sättet de gjorde, vilket hade 

medfört att Hizbollah decentraliserat sin ledning och sitt underhåll samt i förväg gjort 

taktikanpassningar, bland annat bestående av åtgärder för skydd och skyl, vilket 

motverkade systemchock.  Återigen blev språkbruket en utmaning för IDF. EBO 

medförde vidare att uppgifter som att ”påverka Hizbollahs logik”, ”tillfoga densamme 

en känsla av ångest” eller ”att vara jagad” uppfattades som förvirrande och otydligt av 

många israeliska officerare.
104

 

 

(3) För det tredje hade IDF i april 2006 infört en ny doktrin, vars bärande teori var 

Systematic Operational Design (SOD). SOD var ett försök att lämna det linjära 

tänkandet och traditionell militär struktur som uppdrag, beslut i stort och order för att 

istället skapa medvetenhet om: ”… Political Directive, Strategic Purpose, System 

Boundaries, Operational Boundaries, Campaign’s Organizing Theme, Opposite 
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System Rationale…”.
105

 Även om det ursprungliga syftet med SOD hade varit att 

fungera som ett verktyg för planering på högsta militära nivå, verkar terminologi och 

metoder ha spridit sig i IDF, vilket påverkade tydlighet och enighet negativt. Många 

av officerarna verkar inte ha förstått SOD, vilket bidrog till frustration och missnöje. 

När det gäller IDF:s fokusering på teknologi, är den väldokumenterad, vilken belyser ett 

förhållande där IDF:s tenderar till att sätta övertro till teknikens möjligheter. Ursprunget till 

detta fenomen verkar emellertid möjligt att finna i IDF:s historiska erfarenheter. 

(1) För det första har Israel alltid varit underlägset i numerär i förhållande till sina 

historiskt sett fientliga grannländer, vilket tidigt påskyndande en kompensation för 

denna underlägsenhet genom utveckling av en israelisk variant av blixtkrig med 

mekaniserade förband och flygvapen i samverkan.  

(2) För det andra medförde den sovjetiska tillförseln av minor samt pansar- och 

luftvärnssystem till Israels fiender under perioden vid 1967 och 1973 års krig kraftiga 

begränsningar i möjligheten till rörelse och manöver.  

(3) För det tredje verkar oviljan att ta förluster vara viktig i det moderna israeliska 

samhället, varför IDF sökte metoder att minska riskerna för de egna soldaterna.
106

 

Vilka konsekvenser som IDF:s konceptuella oordning och förvirring hade på Hizbollahs 

faktiska förberedelser är svårt att säga. Det är möjligt att tänka sig att Hizbollah modus 

operandi avseende dolt, spritt och decentraliserat uppträdande var en metod att undvika egen 

systemchock. Samtidigt är det möjligt att det handlar om en anpassning till defensiva 

operationer och defensiv taktik, där dolda och skyddade utskjutningsplatser för raketer 

skyddas av framskjutna mindre förbandsenheter som tog upp striden med israeliska 

raidföretag och tillfogade förluster. Oavsett vilket uttryckte Hizbollah öppet uppfattningen att 

det israeliska samhället var försvagat och att det inte hade förutsättningarna att uthärda ett nytt 

krig med därtill medföljande förluster. Hizbollah gjorde ett riktigt antagande att IDF inte var 

villiga att genomföra en storskalig markoperation utan istället skulle satsa kraftigt på 

precisionsvapen levererade från artilleri- och flygförband.
107

  

I likhet med OTRI ett år tidigare, gick 2006 års doktrin och SOD i graven efter kriget.
108

 IDF 

hade kommit till insikt om att doktrinen hade blivit så svår att förstå under åren innan 2006 att 

elever vid militära skolor och officerare blev förvirrade av den istället för upplysta. 

Enkelheten hade helt enkelt gått förlorad.
109

 Det språkbruk som uppfattats otydligt i samband 

med införandet av EBO kritiserades hårt av Winograd-kommissionen och IDF verkar efteråt 

ha återgått till traditionellt språkbruk. Det var helt enkelt för komplicerat att omsätta uppgiften 

att åsamka motståndaren ”cognitive perception of defeat” till taktiska order.
110
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En markant förändring avseende teknikutveckling och prioriteringar rörande utrustning gör 

sig gällande efter 2006. Högt i investeringsplanerna hamnar utveckling och modernisering av 

stridsvagnar och stridsfordon samt vapensystem, utrustning och ammunition för 

infanteriförbanden.
111

 Reservstyrkorna tillfördes efterlängtad modern utrustning som tidigare 

endast förbehållits de stående styrkorna, vilket medför större delaktighet och effektivitet. 

Sammantaget medförde vidtagna åtgärder ett tydligt ställningstagande som ledde till 

tyngdpunktsförskjutning från precisionsbekämpning från luften till de traditionella 

markförbandens dominerande roll.
112

  

3.2.3 Regler och praktik inom institutioner 

IDF som traditionellt förespråkat offensiven och rörelsen som force multipliers fann sig i 

själva i ett läge före 2006 att motståndaren bäst bekämpades med precisionsstyrda 

fjärrbekämpningsmedel.
113

 Fjärrbekämpningen lyckades emellertid enligt amerikanska 

uppskattningar endast bekämpa 7 % av avsedda mål och Hizbollahs raketbeskjutning kunde, 

utan avgörande störningar, fortsätta beskjutningen av israeliska samhällen ända tills 

krigsslutet.
114

 

För att svara på frågorna hur vi ska tänka, hur vi ska göra samt hur vi ska organisera oss och 

använda vår organisation ledde utvecklingen och omständigheterna inom IDF fram till att 

tanken, i allt väsentligt, frångått en traditionell omfattande markoffensiv 2006. Visserligen 

fanns utarbetade krigsplaner för ett sådant scenario, men övergavs då det anses för riskfyllt 

och kostsamt. Manöverns betydelse för krigföringen och taktiken fick stå tillbaka för en taktik 

baserad på fjärrbekämpning. Med särskilt amerikanska förlagor benämndes detta 

kontrasterande förhållningssätt till manöverkrigföring för Standoff Firepower-Based 

Operations (SFO). Värt att beakta är att i den resursstarka amerikanska förlagan är SFO inte 

kontrasterande till manöverkrigföringen utan kompletterande.
115

  

”The accepted SFO theories generally incorporate a maneuvering ground force that differs 

from the classic land formation. This ground force is known by different names in accordance 

with the specific SFO approach, such as the light land component of “the dynamic molecule” 

in Israel.”
116

 

Markförbanden som avses i SFO är lätta enheter som uppträder enskilt och dolt, utan 

stridsfordon och utan understöd från exempelvis ingenjör- och underhållsförband.
117

 Deras 

syfte och uppgifter medför att de främst antar rollen som eldledare, medan uppgiften att direkt 

angripa motståndaren får en nedtonad roll. Några av fördelarna med denna typ av förband är 

att de till en låg kostnad kan utveckla stor professionalitet och skicklighet samt att 

förutsättningar skapas för att minska eller undvika egna förluster. Några av nackdelarna är att 
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förbanden inte besitter förmågan att ta och hålla terräng samt har begränsad 

underhållssäkerhet. Givet dessa förutsättningar opererar dessa förband normalt genom att 

utföra kortare raidföretag under ledning av en bakre ledningsplats, vilken står för 

samordningen av själva bekämpningen.
118

  

När IDF, den 12 juli 2006, gick till anfall mot Hizbollah och infrastruktur i Libanon följde 

operationen detta mönster. Lätta markförband, från det i Israel så kallade 

specialförbandsklustret, infiltrerade in i södra Libanon för att leda artillerield och flygangrepp. 

Initialt trodde Israel att de nått stor framgång, vilket proklamerades i media, men snart stod 

det klart att operationerna inte nådde avsedd effekt. Markförbanden mötte dessutom ett 

betydligt starkare motstånd än vad som räknats med och blev bundna i strider med Hizbollah 

och tog förluster. Efter att kommit till slutsatsen att en större markoperation behövdes för att 

komma till bukt med de första krigsdagarnas tillkortakommanden inledde IDF efter en vecka 

ett mer omfattande markanfall, där bland annat mekaniserade förband också ingick, mot byn 

Maroun Al-Ras i södra Libanon. Det spaningsförband som först nådde byn var inte 

förberedda för den strid som väntade dem. Fortsatt anfall nådde, i allt väsentligt, inte heller 

avsedd effekt, vilket bland annat ledde till att Israel valde att mobilisera och kalla in sina 

reservstyrkor.
119

  

Redan vid den här tidpunkten framstod det som om delar av IDF redan insåg att det fanns 

stora utmaningar för att komma till rätta med situationen. De lätta raidföretagen var inte 

dimensionerade för att hålla tagen terräng vilket innebar att Hizbollah aldrig förvägrades 

terräng, utan kunde komma tillbaka så snart de israeliska styrkorna återvänt till sina 

utgångslägen i Israel. De små och lätta förbanden visade sig sårbara för egna förluster eller 

skadade, vilket ofta medförde att de återvände med de sina skadade utan att fullgöra avsett 

uppdrag. Väderberoende högteknologiska system och tid från upptäckt till bekämpning visade 

sig vidare utgöra faktorer som spelar Hizbollah i händerna.
120

 Till detta tillkom att de 

markförband som sattes in, som tidigare beskrivet, inte var tillräckligt tränade för sina 

huvuduppgifter. 

Fram till krigsslutet den 14 augusti kom IDF att tampas med dessa utmaningar. Dessutom 

tillkom att den ledningsmetodik som fanns i inledningen av kriget i stort verkar ha bibehållits 

under hela operationen. Detta gjorde att en bakre ledning bestod, vilket ledde till att mycket 

av den taktiska samordningen skedde centralt, vilket ytterligare försämrade möjligheten till att 

exempelvis få effekt genom kombinerade vapen. I sammanhanget bör också nämnas att endast 

en av elva israeliska brigadchefer korsade den libanesiska gränsen under kriget.
121

 

IDF:s erfarenheter av SFO är många. En av de mest basala och efterhand självklara 

lärdomarna är att det inte går att besätta terräng med SFO. Därmed upprepas tidigare 
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erfarenheter från många krig att endast flyg- eller fjärrbombardemang inte kan tvinga 

motståndaren till underkastelse, vilket också kan illustreras i följande citat.
122

 

”… at the tactical level, capturing territory may be the more efficient means of preventing, or 

at least reducing, rocket launches. And in a war against terror, presence in the field offers 

intelligence and operational superiority, which cannot be achieved by standoff measures.
123

” 

SFO visade sig vidare utgöra ett endimensionellt hot för Hizbollah som kunde anpassa sig 

relativt väl till omständigheterna. Även om Hizbollah inte hade tillgång till avancerad teknik 

för att störa data-, radio- eller GPS-signaler, lärde man sig att utnyttja terrängen, kamouflage, 

underjordiska tunnlar och korta exponeringstider.
124

 IDF:s slutsatser efter kriget gällande SFO 

är emellertid inte att det bör förkastas. SFO utgör en viktig komponent av striden, däremot är 

det som ett komplement till traditionella militära förmågor och inte som ett alternativ.
125

 

Ett annat fenomen som uppenbarade sig under 2006 var att många befälhavare kom att 

försöka leda strider från plasmaskärmar vid en bakre ledningsplatser. Detta var en naturlig 

följd av SFO, men visade sig förkastligt för samordning på stridsfältet under krigets 

avslutande del.
126

 Erfarenheterna medförde en decentralisering av taktisk ledning och 

delegering av resurser med utgångspunkt vid brigad.  

3.2.4 Traditioner 

Som teorin beskriver utvecklas traditioner successivt, med ett steg i taget. Det är emellertid 

svårt att som utomstående få insyn i de starkaste traditionernas fundament, men utifrån 

studerat material framträder tre mönster tydligare än andra.  

Det första handlar om israelernas självuppfattning. Från att tidigare visat stor självuppoffring 

och ibland våghalsiga hjältedåd under tidigare existentiella mellanstatliga krig, är tillsynes 

trenden att värdet av människoliv förändrats. Det har skett i samklang med att de 

mellanstatliga hoten minskat till förmån för terrordåd och hot om uppror. Detta fenomen, även 

kallat post-heroic warfare, beskrivs ha två grundregler: för det första, det är inte tillåtet att bli 

dödad; för det andra, det är inte tillåtet att döda civila. Tendenserna till denna utveckling 

verkar möjliga att spåra tillbaka till 1970-talet då särskilt tre förutsättningar har inverkat: 

teknikutveckling som medförde effektivare vapensystem, förändrade och mer medvetna 

liberala och demokratiska värderingar inom Israel samt utvecklingen mot en förändrad typ av 

lågintensiva konflikter.
127

  

Det andra är IDF:s konstruerade bild av motståndaren. Även om underrättelserna och 

signalerna om ett mer professionellt, bättre utrustat och förberett Hizbollah var många under 

åren innan 2006, var förväntningarna hos de första markförbanden som gick över gränsen den 

12 juli att de skulle möta ”a tent and three Kalashnikovs”. Verkligheten låg betydligt närmare 
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ett av omdömena efter striderna vid Maroun al-Ras, att motståndaren kunde beskrivas som 

”an infantry brigade with modern weapons”.
128

  

En tredje faktor är förekomsten av moraliska faktorer såsom förbandsanda, förtroende och 

kamratskap. Förvisso är det problematiskt att i efterhand hantera dessa betingelser, det finns 

inte heller grund för att ifrågasätta moralen och disciplinen hos den israeliska soldaten, men 

det är samtidigt möjligt att göra vissa allmänna betraktelser. Vittnesmålen är många om hur 

exempelvis förbandsträningsverksamheten med skarp ammunition uteblivit till förmån för en 

fokusering på säkerhetsoperationer på plutonsnivån.
129

 Givet detta underlättades inte 

förutsättningarna för förtroendeskapande åtgärder på kompaninivå och uppåt.  Läget för 

reservförbanden som kallades in var om möjligt ännu värre samtidigt som det genomgående 

fanns en konflikt i det högsta ledarskapet gällande konceptuella faktorer, inklusive 

terminologi och tydlighet.  

Att IDF:s uppfattning om motståndaren i juli 2006 inte hade varit helt korrekt verkar ha 

framstått som klart för alla iblandade tidigt under stridigheterna. De åtgärder som IDF 

successivt vidtog för att förändra denna uppenbara felbedömning talar för detta. Men även 

fast IDF satte in fler markförband och kraftsamlade dessa i anslutning till gränsen till 

Libanon, verkar inte mindset avseende taktiskt tillvägagångssätt förändras nämnvärt. 

Skillnaden bestod i att tidigare raidföretag med små lätta förband ersattes med större förband. 

Förslag att genomföra en traditionell blixtkrigsliknande markoffensiv för att nå och behärska 

den geografiskt viktiga Litanifloden och tillintetgöra Hizbollah fanns, men tillbakavisades av 

prestigemässiga skäl på högsta nivå.
130

 IDF har inte gjort någon hemlighet av att det innan 

kriget 2006 fanns olika uppfattningar om hur det moderna kriget och dess taktik gestaltar sig 

och i det här fallet står förespråkare för SFO mot förespråkare för en mer traditionell israelisk 

syn på krigföring. Det verkar här vara som att för mycket personligt anseende stått på spel för 

att ändra synsätt. Och även om så hade gjorts är det tveksamt om det hade räckt med 

anledning av de utbildningsskäl som tidigare beskrivits.  

Förändringsbenägenheten inom IDF efter det andra Libanonkriget är stor. Den långsamma 

successiva förändring som skett från glansdagarna ett knappt halvsekel sedan, förändrades på 

ett par månader. De tillkortakommanden som IDF upplevde under 2006, verkar ha utlöst att 

fönstret för mottaglighet för förändring öppnades.  

3.2.5 Epilog – Operation Cast Lead  

När kriget mot Hamas på Gazaremsan bröt ut den 27 december 2008, stod det snart klart att 

det var ett helt annat IDF än tidigare. Borta verkade det komplicerade språkbruket och 

terminologin vara. Återigen användes det israeliska flygvapnet och fjärrbekämpning i 

inledningen av kriget. Denna gång emellertid för att forma stridsfältet, förbekämpa 

identifierade mål och för att skapa ett gynnsamt utgångsläge för anfall för markförbanden. Vis 

av erfarenheten hade också den israeliska underrättelsetjänsten gjort sin läxa och denna gång 

var informationen om motståndaren mycket bättre, vilket också bidrog till effektivare 
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förbekämpning. Utbildnings- och träningsinsatserna för markförbanden hade visat sig snabbt 

ge effekt. Kombinerade vapen användes på ett innovativt sätt. Bepansrade bulldozers 

forcerade murar och byggnader för att skapa framryckningsstråk för stridsvagnar och 

stridsfordon samt för att förekomma förberedda eldställningar från motståndaren. 

Bombhundar med förare underställdes de främsta infanteriförbanden för att detektera IED-hot 

och minor. Indirekt eld från artilleri och granatkastare användes för nedhålla Hamas och 

möjliggöra markförbandens rörelse och besättande av viktig terräng. UAV:er och 

attackhelikoptrar avdelades till brigaderna som gavs självständiga uppgifter inom ramen för 

uppdragstaktik. Beslutscykeln inom IDF snabbades på avsevärt genom att brigadcheferna åter 

var med sina förband och ledde verksamheten fältnära.
131

 

Operation Cast Lead avbröts den 18 januari 2009. Operationens närhet i tid, sekretess och att 

den anses som framgångsrik medför att många fakta inte är tillgängliga. Det mesta talar 

emellertid för att IDF under en kort tid medvetet gjort förändringar i enlighet med 

identifierade tillkortakommanden under det andra Libanonkriget. Enligt officiella israeliska 

källor var antalet dödade IDF-soldater i strid mer än 90 % lägre under Operation Cast Lead 

än under det andra Libanonkriget (9 i jämförelse med 117).
132

 Antalet skadade är mer 

svårbedömt, men anges till 336 i Operation Cast Lead, medan mycket pekar på procentuellt 

högre siffror under det andra Libanonkriget.  
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4 Avslutning  

Detta avslutande kapitel har tre delsyften: (1) att besvara uppsatsens frågeställning, (2) att 

reflektera över genomfört arbete och (3) att lämna förslag till fortsatt forskning.  

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för taktisk kompetens. Problemet häri är 

att kompetens, enligt Bertil Rolf, är något sällsynt och att inkompetens snarare är 

normalbilden. Teorin om taktik har sin utgångspunkt i en viss typ av konflikt, men uppfattas 

ha ett allmängiltigt värde för något som varit framgångsrik sedan första världskriget. Teorin 

har fått utgöra den kontextuella inramningen för tänkandet. Händelserna och utvecklingen i 

Israel har i föregående kapitel illustrerats för att öka förståelsen för taktisk kompetens.  

För att besvara uppsatsens frågeställning, hur Israel Defense Forces taktiska prestationer 

under det andra Libanonkriget 2006 kan tolkas i termer av kompetens och inkompetens 

taktisk kompetens, kommer först slutsatser ur analysen att presenteras för att därefter 

diskutera resultatet. Avsikten är att omhänderta genomförd analys genom att utveckla 

slutsatser som svarar mot uppsatsens syfte. Efterföljande reflektion handlar om att kritiskt 

förhålla sig till genomfört arbete. De fördelar och nackdelar valt material och 

tillvägagångssätt har medfört belyses. Kapitlet och uppsatsen avslutas därefter med förslag på 

fortsatt forskning.  

 

4.1 Resultat och diskussion 

I följande diskuteras fynden i empirikapitlet och hur dessa kan illustreras för att öka 

förståelsen för taktisk kompetens och hur IDF:s taktiska prestationer under det andra 

Libanonkriget 2006 kan tolkas i termer av kompetens och inkompetens. Avsikten är att 

tydligare synliggöra inbördes samband för teoriernas sammanhang. Detta sker genom en 

resultatdiskussion utgående från analysfiltrets kategorier och indikatorer.   

4.1.1 Resultatdiskussion – Praktisk kunskap 

Praktisk kunskap handlar om hur skickligt något kan utföras. Det innebär att ju mer och oftare 

något görs, desto större är förutsättningarna att uppnå skicklighet. Såsom analysen också 

identifierar, har avsaknaden av och bristerna inom utbildning och träning haft menlig 

påverkan på genomförandet. Flera av förklaringarna till IDF:s oskicklighet 2006 är relativt 

lättidentifierade. Den under 1990-talet införda professionella officersutbildning som i flera 

avseenden hade fel fokus utgör ett exempel. Ett annat är förbandsträningen och utbildningen, 

av såväl stående som reservförband, som minskat och fokuserats till lågintensiva insatser.  

En intressant iakttagelse gäller den tysta kunskapen. Aningen paradoxalt förefaller den tysta 

kunskapen inte sitta fast traderade föreställningar om att ”så här har vi alltid gjort”. Istället 

verkar den vara trendkänslig. Åtminstone när den utsätts för påfrestningar. Den tysta 

kunskapen förespråkar att lärande sker genom att utföra, vilket fynden i studerat material 

också förstärker. De ofta förekommande lågintensiva insatserna för IDF medför att 

skickligheten inom just detta område blir dominerande. Detta är värdefullt eftersom om det 

finns en önskan att återta eller utveckla skicklighet inom andra områden, exempelvis 
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högintensiv strid, behöver och kan detta styras genom att frekvensen och innehållet i 

utbildning och träning är av sådan omfattning att de ”tvättar bort” oönskade beteenden.  

Analysen visar på vikten av den fokaliserande kunskapen. I omstruktureringsarbetet efter det 

andra Libanonkriget utgjorde befintliga tidigare reglementen grunden för återtagandet. 

Förvisso utgör de instruktioner som finns, men inte tillämpas föga värde i den givna 

situationen. Men det betyder emellertid inte att de är obsoleta, utan den samlade erfarenheten i 

den fokaliserande kunskapen har fortfarande giltighet i ett annat sammanhang eller vid 

återtagande av kunskap. 

Slutsatserna är därför att den fokaliserande kunskapen, det vill säga det skrivna ordet, har en 

långsiktig betydelse, vars värde förerfaller vara svårt att omhänderta i nuet. Nuet, alltså själva 

tillämpningen, utgår från den tysta kunskapen och det vi lär genom handling. Insikterna om 

detta medför förutsättningar till reflektion över att som vi övar så krigar vi också, men också 

insikter om andra operationstypers påverkan. Kompetens innebär att vi också kan förändra 

det.  

4.1.2 Resultatdiskussion – Professionell kunskap 

Den konceptuella utvecklingen som IDF inledde under 1990-talet var ett omfattande projekt 

för att utveckla tänkande och konceptuell grund. Framför allt två faktorer verkar här ha 

påverkat utfallet av kriget. För det första var avståndet mellan de nya tankesätten och de 

framväxande idéerna i förhållande till vad som erfarenhetsmässigt ansågs som taktiskt 

nödvändigt för stort. För det andra inkorporerades en ny begreppsapparat utgående från en 

systemanalysdesign som skulle ligga till grund för planering av militära operationer, vilken 

uppfattades av flera som alltför komplicerad och otydlig. Med hänsyn till 

omvärldsutvecklingen runt 1990 är det förståeligt att IDF söker sig nya vägar för att möta 

kommande hot. Det förefaller emellertid som när utvecklingen väl får fart, finns det risk för 

att den blir ett självändamål i sig. Inslagen linje förstärks och den svåra verkligheten undviks. 

I analysen förefaller det som vi har att göra med åtminstone två falanger som båda anser sig 

kompetenta. Den ena uppfattar sig vara i spetsen av forskning och utveckling, medan den 

andra bevarar den faktiska kompetensen till strid. Mötet dem emellan förefaller inte helt 

lyckat. 

Avseende teknikutvecklingen förefaller det finnas två framträdande påverkande faktorer. Det 

ena är den israeliska tilltron till deras tekniskt avancerade utrustning, vilken leder till en 

prioritering av vem som ska få den dyraste moderna tekniken. I efterhand är det lätta att 

konstatera att dessa prioriteringar inte kom att gagna markstriderna nämnvärt 2006. Den andra 

faktorn är tron på att tekniken kan spara liv. Som erfarenheterna från Operation Cast Lead 

visar är så också fallet, men endast i kombination med ett ändamålsenligt taktiskt 

genomförande. Det nödvändigt beakta att medel föder motmedel. Det innebär att tillgänglig 

utrustning, hur tekniskt avancerad den än är, inte nödvändigtvis är anpassad för den givna 

situationen.  

Det rationella förefaller vara att en balansera vetenskapen med praktiken och att finna 

metoder där nyttiga tankemodeller och spetsteknologi kan accepteras och kan upptas i 
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organisationen. Nyttan av professionell kunskap är emellertid inte självklar, oavsett om 

utvecklingen drivs av homogena eller heterogena grupper. I ett taktiskt hänseende behövs 

krasst inte en specifik utveckling om den inte är ändamålsenlig, vilket i sig är 

svårförutsägbart.  

Slutsatsen är att kompetens inom denna kategori därför förefaller handla om att förstå och 

kunna hantera spänningarna mellan spetsen av utvecklingen och förutsättningarna för 

implementering och genomförande.  

4.1.3 Resultatdiskussion – Regler och praktik inom institutioner  

Indikatorerna för kategorin regler och praktik inom institutioner har varit hur taktiken och 

ledningen utformas och genomförs. Vad som är hönan eller ägget i den här diskussionen 

lämnas obesvarat, men det förefaller som taktiken med små raidföretag på marken syftande 

till fjärrbekämpning av precisionsvapen framtvingat en bakre central ledning, där de exklusiva 

resurserna ur exempelvis flygvapnet fördelades. Detta förefaller i sin tur ha medfört 

begränsningar i handlingsfriheten för markförbandens taktiska förutsättningar.  

Den israeliska taktiska utformningen utgående från Standoff Firepower-based Operations, är i 

många stycken nydanande och ett försök att möta det moderna stridsfältet. Den visade sig 

emellertid stå förhållandevis slätt i en mer högintensiv miljö. Utfallet blev ett krig där 

funktionerna sattes i främsta rummet och de stridande förbanden hamnade i en stödjande 

funktion istället för tvärtom. Denna taktik äger sin giltighet i en annan kontext, vilket IDF 

bittert fick erfara.  

En lärdom från analysen är att det inte är gjort i en handvändning att ändra inslagen 

huvudlinje i taktiken. Visserligen är det snabbt gjort att omdisponera eld, rörelse och skydd 

eller byta stridssätt, men eftersom vi betraktar taktikens utformning utifrån regler och praktik 

inom institutioner, finns här såväl konstitutiva som regulativa regler som begränsar 

handlingsutrymmet. Detta betyder att det är nödvändigt att ha en tydligt förmedlad 

uppfattning om hur taktiken ska utformas och genomföras redan i fredstid.  

Slutsatserna om vad kompetens består utav förefaller därför handla om att ha en tydlig 

uppfattning om hur vi ska organisera oss och använda vår organisation i förhållande till 

rådande omständigheter.  

4.1.4 Resultatdiskussion – Traditioner  

De traditioner som finns inom ett förband bildar en gemenskap som syftar till att legitimera 

handlingar och främja moraliska faktorer som förbandsanda, kamratskap, förtroende och 

självuppoffring. Även om traditioner kan betraktas ur många perspektiv, verkar dess primära 

nytta ur ett taktiskt hänseende vara att frammana en erfarenhetsgrundad lämplig mening med 

tillvaron för förbanden. Detta medför att traditioner kommer att skilja sig från ett taktiskt 

förband till ett annat, vilket innebär att lämpligheten att använda vissa förband i en viss typ av 

situation kan variera.  

Vad kan vi då lära från analysen avseende den konstruerade självuppfattningen och om 

motståndaren? För det första förefaller nyttan av traditioner för att framkalla faktorer som 
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självuppoffring och legitimering av handlingar, att exempelvis kontrastera mot 

organisationens och samhällets nolltolerans avseende dödade. Det är värt att reflektera över 

effekterna av de signaler ett sådant budskap sänder inom organisationen i förlängningen. 

Överskattning eller underskattning av motståndaren medför vidare en ständigt återkommande 

faktor i historien, vilken ofta leder till förvåning, häpnad och tillfällig chock. Fynden visar att 

följdverkningarna inte verkar kunna mildras i en handvändning.  

Slutsatsen är att traditioner påverkar människan som social varelse. Kompetens inom denna 

kategori förefaller handla om medvetenheten och möjligheten att styra budskap eller 

företeelser som kan styra viljan till kamp och förberedelse inför kriget.  

4.1.5 Sammanfattning och avslutning 

I skenet av studerat material kan det vara lockande att komma fram till slutsatsen att IDF var 

taktiskt kompetenta under Operation Cast Lead, men taktiskt inkompetenta under det andra 

Libanonkriget. Även om så är fallet, skulle vi om vi stannar där, riskera att hänge oss till 

inkompetens. Taktisk kompetens handlar om att hantera den föränderliga helheten. Resultatet, 

faktisk kompetens, är en färskvara som i sällsynta fall helt motsvarar förväntningarna. 

Den här uppsatsen har genom att ta stöd i en modern konflikt eftersträvat att öka förståelsen 

för taktisk kompetens. Detta har gjorts utifrån ett teoretiskt utblicksfönster som 

operationaliserats genom analysfiltrets kategorier om praktisk kunskap, professionell 

kunskap, regler och praktik inom institutioner samt traditioner. 

Slutsatserna i resultatdiskussionen påvisar förhållanden rörande praktisk kunskap där 

möjligheterna till skickligt genomförande är tydligt avhängigt av träning och utbildning. 

Samtidigt förefaller det som att förband som är insatta i skarpa operationer riskerar att 

utvecklats bort från avsedda och föreskrivna normer, men att denna defekt kan omhändertas 

med omfattande träning och utbildning. Reglementen och skrivna instruktioner kan med 

fördel fungera som kvalitetssäkring för långsiktighet och för att ”tvätta bort” olater.   

Slutsatserna från kategorin professionell kunskap visar på nödvändigheten att förstå och 

kunna hantera spänningarna mellan spetsen av utvecklingen och förutsättningarna för 

genomförande. Kunskap och förståelse för egen organisation är nödvändig för möjligheterna 

till kloka avvägningar. Nyttan av nya doktriner, förändrade förhållningssätt och ny teknik är 

emellertid inte given. Här måste exempelvis vilken roll försvarsindustrins intressen spelar för 

ny materiel och vilken påverkan andra försvarsmakters utveckling har uppmärksammas. 

Ekonomiska intressen är sällan betydelselösa och det som äger giltighet i ett sammanhang 

behöver inte göra det i ett annat.  

Inom kategorin regler och praktik inom institutioner har taktikens och ledningens utformning 

och genomförande analyserats. Här framträder ett mönster där långvariga insatser i en viss 

konflikttyp riskerar att successivt förändra sinnebilden om lämplig taktik och dess ledning, 

även fast det inte sker medvetet eller är önskvärt. Det uppstår en fara att de stridande 

markförbanden ges stödjande roller till funktionerna och att dessa istället får avgörande 

uppgifter. Den i denna uppsats beskrivna framgångsrika taktik förordar en kombination av 

eld, rörelse och skydd, där kombinerade vapen, besättande av terräng och tillgång till reserver 
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är viktigt.  En gemensam och tydligt förmedlad typkonflikt förefaller därför nödvändig som 

utgår från högintensiv väpnad strid och får fungera som ett ramverk för taktikens och 

ledningens utformning.  

Inom kategorin traditioner har särskilt moraliska faktorer som förbandsanda, kamratskap, 

förtroende och självuppoffring betydelse för taktiska förband. Till detta hör också hur man 

uppfattar sig själv och motståndaren. Samtidigt som denna konstruerade uppfattning kan 

stärka moraliska faktorer kan den ge en falsk bild av verkligheten, vars förutsättningar måste 

hanteras i organisationen. Andra förutsättningar som också behöver medvetengöras och 

hanteras är de konsekvenser samhällets och organisationens uttalade värderingar och normer 

har för den mentala inställningen inom olika taktiska förband.  

I inledningen till denna uppsats framfördes att utmaningarna för en organisation att 

omhänderta kunskaper och erfarenheter inte är givna. Detta har också exemplifieras genom 

IDF:s tillkortakommanden under det andra Libanonkriget 2006. Påverkan från såväl politiskt 

håll som den samhälleliga utvecklingen har en successiv inverkan på hur taktiken och 

operationerna utformas. Framför allt genom att sinnebilden om gällande moraliska 

värderingar under icke krigstid återspeglas i truppernas medvetande, vilket inte alltid är 

förenligt med kraven på krigföringsförmåga. Tekniksatsningar syftande till att gagna den egna 

förmågan och stimulera teknisk utveckling förefaller, av kostnadsskäl, ofta ske på bekostnad 

av neddragningar inom andra områden. Det paradoxala i sammanhanget är att det sker trots 

vetskapen om att det inte nödvändigtvis är det som motsvarar förväntade krav på 

organisationen. Förväntningarna i nuet och den pågående utvecklingen verkar utgöra ett 

självändamål som är starkare än de behov som finns runt hörnet. Med andra ord förefaller det 

som om omständigheterna snarare anpassas till rådande uppfattningar än behoven till 

omständigheterna. Detta innebär inte per automatik oskicklighet inom det som utförs, men att 

det närmast handlar om know how och inte om kompetens. Faktisk kompetens handlar som 

tidigare beskrivits som förmågan att handla riktigt i sammanhanget. Jag har vid flera tillfällen 

återkommit till inkompetens som en normalbild i denna uppsats. Kanske är det just ordet som 

är provocerande och gör att det är lätt att distansera sig från det. Men insikten om att dess 

ställning förefaller kunna medvetengöra behovet av kritisk granskning och reflektion. 

Uppsatsen har försökt illustrera och utforska hur detta fenomen och dess mekanismer kan 

uttryckas även ur ett taktiskt perspektiv. Det är lätt att fortsätta på inslagen linje. Det är 

svårare att åstadkomma förändring. Att tänka annorlunda är nödvändigt men svårt och kanske 

obehagligt, eftersom det ofta inte välkommas i organisationen.  

Kunskapen om förhållandena know how, kompetens och inkompetens ter sig i efterhand 

uppenbara och har i denna uppsats utforskats genom IDF:s taktiska prestationer. Möjligheten 

att uppnå taktisk kompetens ligger inte enbart hos utövaren av taktik, utan kräver förståelse 

såväl inom som utanför den invigda kretsen för att kunna förverkligas.  

4.2 Reflektion 

Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för taktisk kompetens. Valet föll på att 

använda en teorikonsumerande metod, vilket innebär att befintlig teori används för att förstå 
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det specifika fallet.
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 I en teorikonsumerande studie används normalt teorin för att förklara 

utfallet av fallet. Det innebär att om använda teorier inte hade motsvarat förväntningarna att 

kunna förklara fallet hade tilltron till valda teorier minskat eller i värsta fall helt uteblivit. 

Genom att söka och studera material med anknytning till tänkt ämnesområde, identifierades 

emellertid tidigare forskning som ansågs motsvara de nödvändiga förutsättningarna för teorin. 

Arbetssättet möjliggjordes även genom att acceptera en ansenlig iterativ process. Eftersom 

arbetet har syftat till att öka förståelsen för ett begrepp, hade en teoriutvecklande metod, 

exempelvis grounded theory, kunnat utgöra ett annat och i vissa fall bättre angreppssätt. Men 

med anledning av den kunskapsbrist rörande kompetensbegreppet som identifierades när detta 

arbete startade, uppfattades ett sådant arbete alltför omfattande.  

Ytterligare en utmaning med vald metod har varit kategorierna i analysverktyget. De kan i 

vissa fall uppfattas vara snarlika. Detta har att göra med att de har extraherats ur Bertil Rolfs 

teorier om militär kompetens. Hans forskning utmynnade emellertid i en hel bok, vilket 

medgav större utrymme till diskussion. Genom att diskutera Rolfs forskning med 

teoribildningen om taktik i operationaliseringen uppfattas indikatorerna emellertid som tydligt 

särskiljande, vilket har ansetts vara viktigt.  

Eftersom endast IDF har illustrerats i empirikapitlet är det nödvändigt att uppmärksamma att 

huvudsakligen offensiv taktik och operationer har varit föremål för analys. Detta är en brist. 

Det hade varit värdefullt att även belysa om förståelsen för taktisk kompetens hade blivit 

densamma om även defensiv taktik och operationer hade fått större utrymme. I tankearbetet 

inför denna uppsats fanns en ambition att bland flera använda exempelvis Georgienkriget 

2008 för detta ändamål. Det är en konflikt som också är högaktuell i skenet av pågående 

omvärldsutveckling, men tillgängligheten och kvaliteten hos de georgiska erfarenheterna 

uppfattas inte motsvara de israeliska.   

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Två förslag till fortsatt forskning har i föregående stycke implicit redan givits. Det första är att 

söka förståelse för taktisk kompetens genom att använda ett annat angreppssätt, exempelvis 

grounded theory. Det andra är att komplettera denna studie med om eventuella fynd i en 

defensiv operation motsvarar eller skiljer sig från vad som framkommit i den här uppsatsen.  

Som tidigare också nämnts kan den här uppsatsen, likt en pilotstudie, ge underlag för att 

ytterligare utveckla ett bredare och djupare perspektiv kring problematiken med taktisk 

kompetens. Exempelvis är det möjligt att urskilja flera likheter mellan utvecklingen inom IDF 

fram till och med kriget 2006 och andra försvarsmakter. Ur ett svenskt perspektiv kan det 

därför vara både intressant och värdefullt att utforska och kritiskt granska sådana eventuella 

likheter. 
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 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, och Wängnerud L, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad (Stockholm: Norstedts Juridik, 2007) s. 42 ff.  
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