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ABSTRACT: 
There is a debate on how air power should be employed to attain success in war and conflicts. 
Although scholars do not fully agree on the subject, there is a consensus that attacking the 
opponents military forces’, a course of action referred to as denial, can contribute to a positive 
outcome on the battlefield. This thesis investigates the utility of denial in air operations against 
regular and irregular opponents. 
 
The purpose of this study was to examine Robert Pape’s Denial Theory in a focused and structured 
comparative case study of Operation Enduring Freedom in Afghanistan and Operation Iraqi 
Freedom in Iraq. 
 
The investigation reveals that denial contributed to the ground offensives in both cases, 
specifically by providing air support in the theatre, which led to the collapse of Saddam Hussein’s 
regime in Iraq and drew the opponents out of several cities in Afghanistan. The use of operative 
interdiction made freedom of action possible and resulted in the final collapse of the Taliban 
regime in Afghanistan. 
 
In conclusion the investigation shows that denial may be a suitable modus operandi against both 
regular and irregular opponents. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan bröderna Wrights första flygning har flygplanen blivit ett vanligt förekommande inslag 

i krig där beslutsfattare vänder sig till forskningen för att få belägg för hur flygstridskrafterna 

ska användas.1 Hur flygstridskrafterna ska användas råder det olika åsikter om. Det finns 

luftmaktsteoretiker som dels förespråkat att flygstridskrafterna bör användas mot 

civilbefolkningen medan andra teoretiker istället anser att motståndarens ledarskap eller 

militära styrkor är de mål som flygstridskrafterna borde attackera.2 

 

De flesta nutida forskarna är dock eniga om att attacker mot civilbefolkningen sällan är 

effektivt. Istället anses det att attacker mot motståndarens militära styrkor, nekande 

operationskonst3, i alla fall kan ha positiv inverkan på en konflikt när syftet är att tvinga 

motståndaren att agera enligt ställda krav.4 Att nyttja flygstridskrafterna som tvångsmakt mot 

motståndarens militära styrkor har fördelen att tillvägagångssättet är likt det sätt som kan 

nyttjas om syftet kort och gott är att förgöra motståndaren.5 Detta gör den nekande 

operationskonsten användbar vid krigföring av olika karaktärer. Robert Pape är en 

förespråkare för den nekande operationskonsten och kommer i sin bok Bombing to win fram 

till att användandet av den nekande operationskonsten kan förklara utfallet i över 90 procent 

av de undersökta fallen6. 

 

Sett till de konflikter som varit där flygstridskrafterna nyttjats har motståndet sett olika ut. 

Flygstridskrafterna har haft en betydande roll båda i konflikter med reguljärt motstånd som i 

Operation Desert Storm (ODS) och Operation Iraqi Freedom (OIF) samt i konflikter med ett 

                                                
1 Pape, Robert A., ”The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden”, Security 
Studies, Vol. 7, No. 2, 191-214, 1997, 198f.  
2 Se Kohn, Richard H., Harahan, Joseph Patrick, Ferrari, Dino och Douhet, Giulio, The Command of 
the Air, University of Alabama Press, 2010; Warden, John A., The air campaign: planning for combat, 
Rev. ed., toExcel, San Jose, 1998 samt Pape, Robert Anthony, Bombing to win: air power and 
coercion in war, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1996. 
3 I denna uppsats förstås operationskonst som det begrepp vilket taktiska handlingar leder till 
strategiska resultat. Hilburgh, Adam W., ”Catherine the Great: A Case for Operational Art”, The 
Journal of Slavic Military Studies, Vol. 27, No. 2, 283-295, 2014, 284. 
4 Belkin, Aron; Clark, Michael; Gokcek, Gulriz; Hinckley, Robert; Knecht, Thomas och 
Patterson, Eric, ”When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial 
Denial”, Security Studies Vol. 11, No. 4, 2002, 2f. 
5 Mueller, Karl, ”Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power”, Security 
Studies, Vol. 7, No. 3, 1998, 191f. 
6 Pape, 1996, 52f. 
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irreguljärt motstånd7 som i andra Libanonkriget och Operation Enduring Freedom (OEF). 

Varje konflikt är unik och en återkommande fråga är hur flygstridskrafterna bäst kan nyttjas 

för att nå uppsatta mål. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring användandet av flygstridskrafterna lyfter fram att attacker borde 

riktas mot civilbefolkningen. Numera anser forskare dock att ett sådant tillvägagångssätt inte 

ger önskvärda resultat. Istället framgår det av forskningen att attacker mot motståndarens 

militära styrkor kan leda till framgång. Även om förespråkare för ett sådant tillvägagångssätt 

fått motstå kritik så finns det undersökningar med empiriska belägg för dess framgångskraft. 

 
Tidiga tankar kring hur flygstridskrafterna ska användas beskrivs i Giulio Douhets monograf 

med den engelska titeln The command of the air. Douhet ansåg att kriget inte enbart utgjordes 

av de militära styrkorna utan innefattade hela befolkningen som därför blev nödvändiga mål 

att attackera. Sådana attacker skapar en oumbärlig situation för befolkningen vilket resulterar 

i ett icke fungerande samhälle som näst intill omedelbart leder till att befolkningen kräver sina 

ledare att få ett slut på kriget.8 Med ett sådant tillvägagångssätt ansåg Douhet att kriget skulle 

bli kortvarigt och därför också spara människoliv som annars hade gått till spillo under 

utdragna flygbombningar mot militära styrkor.9 

 

Senare forskning har dock visat att bombning av civila inte leder till framgång.10 Bland annat 

drog Thomas Griffith Jr. slutsatsen att bombning av kraftförsörjningen i syfte att påverka 

befolkningens moral kan vara direkt kontraproduktivt och drabbar den attackerande staten 

                                                
7 Med irreguljärt motstånd menas i undersökningen att motståndaren använder sig av metoder som 
terrorhandlingar för att påverka till exempel en stat som USA den 11 september 2001. Motståndaren 
gör heller ingen distinktion mellan krigsområde eller icke krigsområde. Se Maitre, B. R., ”The 
paradox of irregular airpower”, Air & Space Power Journal, Vol. 21, No. 4, 36-41, 2007, 37; Stone, 
John, ”Escalation and the War on Terror”, Journal of Strategic Studies, Vol. 35, No. 5, 639-661, 2012, 
641 samt Minwoo, Yun, ” Insurgency warfare as an emerging new mode of warfare and the new 
enemy”, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 22, No. 1, 111-125, 2010, 111f. 
8 Kohn, Harahan, Ferrari och Douhet, 2010, 9f och 58. 
9 Widén och Ångström, 2005, 257. 
10 Belkin et al., 2002, 3. 
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negativt.11 Även Robert Pape har påpekat tillkortakommandet av ett sådant tillvägagångssätt: 

”… no coercive air strategy based on threatening or killing civilians has ever succeeded.”12 

 

Robert Pape framlägger i sin bok Bombing to win hur flygstridskrafterna enligt honom bäst 

ska användas för att uppnå framgång i krig. I denna monograf kommer Pape fram till att 

framgång troligast uppnås om flygstridskrafterna används till att påverka motståndarens 

militära styrkor, vilket benämns som den nekande operationskonsten.13 Pape berör utöver den 

nekande operationskonsten också den dekapiterande, riskgenererande och den bestraffande 

operationskonsten.14 Undersökningen genomfördes genom att studera 33 i huvudsak reguljära 

fall vilket sedan resulterade i Papes induktiva slutledning om att den nekande 

operationskonsten med större sannolikhet leder till framgång snarare än att attackera och 

straffa civilbefolkningen.15 

 

För sin bok fick Robert Pape motta kritik av bland annat John Warden som påstod att Pape 

dragit slutsatser om utfallet av ODS 1991 baserat på otillräcklig förståelse för operationer.16 

Warden menade att genomförandet av ODS syftade till att sänka energinivån av hela det 

irakiska systemet för att kunna påverka ledarskapet som skulle resultera i framgång. Warden 

menade att motståndarens tyngdpunkter måste identifieras och utifrån dessa välja mål för att 

genom parallella attacker påverka det mest vitala; ledarskapet.17 Wardens teori avseende att 

slå mot ledarskapet och att se motståndaren som ett system av system görs via deduktiva 

slutledningar.18 Pape svarade på kritiken med argument om att de inledande dagarna av ODS 

                                                
11 Griffith Jr., Thomas E., “Strategic Air Attacks on Electrical Power: Balancing Political 
Consequences and Military Action”, Strategic Review, Vol. 23, No. 4, 38-46, 1995. Se även Kuehl, 
Daniel T., ”Airpower vs. electricity: Electric power as a target for strategic air operations”, Journal of 
Strategic Studies, Vol. 18, No. 1, 237-266, 1995, 258f. 
12 Pape, 1997, 195. 
13 Se Pape, 1996. 
14 Ibid., 57. I denna uppsats används den svenska översättningen av de engelska begreppen för de olika 
operationskonsterna punishment, risk och decapitation. Se Widén, Jerker och Ångström, Jan, 
Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, 254. 
15 Pape, 1997, 192. 
16 Warden, John A., ”Success in modern war: A response to Robert Pape’s bombing to win”, Security 
Studies, Vol. 7, No. 2, 172-190, 1997, 182. 
17 Ibid., 175f. 
18 För en fördjupning avseende John Wardens tankar om att se motståndaren som ett system av system 
se Warden, John A., ”The Enemy As A System”, Airpower Journal, Vol. 9, No. 1, 40-55, 1995.  
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som syftade till att slå mot ledarskapet misslyckades och att det till slut var attackerna mot 

Iraks militära styrkor som gav önskat resultat.19 

 

Även Barry Watts har riktat kritik mot Bombing to win. Watts ansåg att Papes sätt att förenkla 

kriget till ett förutsägbart och linjärt fenomen inte rättfärdigar slutsatserna korrekt. Watts 

tankar influeras av Carl von Clausewitz synsätt att skilja på kriget på pappret och kriget i 

verkligheten. Watts menade att ett socialt fenomen som krig och de kausala sambanden som 

ligger bakom en seger är för komplexa för att förenkla.20 Barry Watts kritiserade också Robert 

Pape för att ha anpassat empirin för att bättre överensstämma med sin teori. Bland annat 

menade Pape att ODS var en lyckad tvångsmaktsoperation21, medan Watts istället benämnde 

ODS som en militär seger och inte en lyckad tvångsmaktsoperation.22 Eftersom de kausala 

sambanden i krig är för komplexa går det inte på förhand att veta vilka målval som kommer 

att skapa önskvärda effekter, förespråkade Watts att flygstridskrafterna ska användas mot så 

många mål som möjligt. Han kritiserade Pape för att denne inte undersökt hur framgångsrikt 

en mix av flera operationskonster är.23 Robert Pape svarade på kritiken från Watts och 

argumenterar för att hans ontologiska utgångpunkt att se kriget som linjärt är nödvändigt 

eftersom beslutsfattare behöver belägga sina beslut med stöd av forskningen när den 

tillgängliga informationen för en given situation är begränsad. Pape menade också att de 

källor som använts för att beskriva de fall han studerar är trovärdiga och att hans slutsatser 

därför är korrekta. Robert Pape fastslog också att han undersökt hur en kombination av olika 

operationskonster påverkar utfallet av operationer men att den nekande operationskonsten 

allena är mer framgångsrik.24 

 

                                                
19 Att slå mot ledarskapet benämner Pape med begreppet decapitation. Se 2.1 Bestraffande, 
riskgenererande och dekapiterande samt Pape, 1997, 212ff. 
20 Watts, Barry D., ”Ignoring Reality: Problems of theory and evidence in security studies”, Security 
Studies, Vol. 7, No. 2, 115-171, 1997, 121ff och 160. 
21 Robert Pape menar att utifrån den definitionen som han använt är ODS en lyckad 
tvångsmaktsoperation: Pape, 1997, 209ff. Huruvida vad som är lyckad tvångsmakt eller inte är 
forskare inte helt överens om. Det är ett mångfacetterat begrepp och utgör en forskningsdebatt utanför 
denna uppsats. För en översikt om begreppet se Jakobsen, Peter Viggo, ”Pushing the Limits of 
Military Coercion Theory”, International Studies Perspectives, Vol. 12, No. 2, 153-170, 2011 samt 
Bratton, P. C., ”WHEN IS COERCION SUCCESSFUL?: And why can't we agree on it?”, Naval War 
College Review, Vol. 58, No. 3, 99-120, 2005.  
22 Watts, 1997, 143 och 150. 
23 Ibid., 123f och 164. 
24 Pape, 1997, 197f och 202. 
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Michael Horowitz och Dan Reiter har i en kvantitativ undersökning studerat ytterligare fall 

som utspelat sig efter publiceringen av Bombing to win fram till år 1999. I undersökningen 

kommer de fram till att Papes påstående om att den nekande operationskonsten med störst 

sannolikhet leder till framgång stämmer. Horowitz och Reiter kommer också fram till att det 

inte har någon betydelse för utfallet av en intervention om motståndarens regim är 

demokratisk eller inte.25 

 

Även om forskare är oense om huruvida den nekande operationskonsten är det som fungerar 

bäst påstod Belkin et al. att det finns en gemensam uppfattning om att attacker mot 

motståndarens militära styrkor ofta är en viktig del för att uppnå framgång.26 

 

Denna undersökning utgick från Robert Papes beskrivningar om den nekande 

operationskonsten. En anledning var att Bombing to win utgör en gedigen empirisk databas 

som det finns ett värde i att bygga vidare på, vilket Horowitz och Reiter gjort. Genom 

ytterligare empiriska tillskott avsåg denna undersökning att bidra till en ökad kunskap om hur 

flygstridskrafterna bör nyttjas27. Den empiriska grund som finns i forskningen gjord av Pape 

samt Horowitz och Reiter, vilken saknas i till exempel Wardens deduktivt byggda teori, 

motiverade valet att undersöka den nekande operationskonstens potential närmare. Detta 

gjordes lämpligast utifrån samma uppfattning som Pape samt Horowitz och Reiter har om den 

nekande operationskonsten för att generera empiriskt underlag kompatibelt med den tidigare 

forskningen. Pape valdes också med anledning av den tidigare forskningens uttryckta kritik 

om att empirin anpassats för att stödja Papes teori. Detta utgör ytterligare en anledning att 

pröva teorin. 

 

1.3 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Beslutsfattare kommer eventuellt att ställas inför situationer där de måste fatta beslut på 

otillräcklig information under unika förhållanden samt mot både reguljära och irreguljära 

motståndare.28 Även om det finns forskning som visar att attacker mot motståndarens militära 

styrkor kan vara framgångsrikt har inte forskare kommit till konsensus hur flygstridskrafterna 
                                                
25 Horowitz och Reiter, 2001, 147. 
26 Belkin et al., 2002, 3f. 
27 Sohlberg, Peter och Sohlberg, Britt-Marie, Kunskapens former: vetenskapsteori och 
forskningsmetod, 3., [kompletterade och utvidgade] uppl., Liber, Stockholm, 2013, 73ff. 
28 Ångström, Jan och Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, 
Milton Park, Abingdon, Oxon, 2015, 19. 
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bäst ska nyttjas för att nå önskat slutläge. För att bidra till denna kunskapslucka genomfördes 

en undersökning om hur den nekande operationskonsten är flexibel nog att förklara lyckade 

utfall mot både en reguljär och en irreguljär motståndare. Mer specifikt prövades teorin om 

den nekande operationskonsten på två fall som inte framgår av Robert Papes eller Horowitz 

och Reiters undersökningar, nämligen OEF och OIF. 

 

Problemet denna undersökning försökte klargöra var om den nekande operationskonsten är 

tillräckligt flexibel för att kunna förklara utfall både i reguljära och irreguljära fall. Att 

undersöka ett irreguljärt och ett reguljärt fall motiveras av att Pape inte utförligt studerat 

irreguljära fall samt att han fått kritik för att ha anpassat empirin till de reguljära fall som 

studerats, vilka han bygger sina slutsatser på. 

 

Syftet med undersökningen var att genomföra en jämförande fallstudie av OEF och OIF 

utifrån Papes beskrivning av den nekande operationskonsten för att avgöra dess 

framgångskraft mot en irreguljär och en reguljär motståndare. En djupare förklaring om den 

nekande operationskonstens inverkan på dessa fall kan ge beslutsfattare ett större 

beslutsunderlag vid planering av luftoperationer mot en irreguljär som såväl en reguljär 

motståndare. Undersökningen genererade också ett empiriskt bidrag till forskningen. Utifrån 

detta syfte samt problemformulering avsåg denna undersökning att svara på följande 

frågeställning: 

 

Hur kan utfallet av OEF och OIF förklaras utifrån Papes teori om den nekande 

operationskonsten? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att endast studera flygstridskrafternas attackerande roll i de 

undersökta fallen. Mark- och sjöstridskrafterna studerades inte allena utan togs med om de 

genomförde uppdrag tillsammans med flygstridskrafterna. Undersökningen behandlar 

förekomsten av den nekande operationskonsten och behandlar således inte planeringsfasen av 

de båda fallen och fokus ligger inte heller på flygstridskrafternas nyttjande utöver den 

nekande operationskonsten. 
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De båda fallen är avgränsade i tid. OEF studeras från att operationen inleddes den 7 november 

2001 till den 18 december 2001 när attackerna för första gången avstannade och koalitionen 

lyckats besegra talibanregimen.29 OIF avgränsades i tid från den 19 mars 2003 när de första 

attackerna skedde till 1 maj 2003 när USA:s president meddelade att den större 

krigsoperationen var avslutad.30 

 

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet har klargjort utgångspunkten för undersökningen avseende bland annat 

bakgrund, tidigare forskning och problemformulering. I det andra kapitlet introduceras det 

teoretiska ramverket som gör det möjligt att svara på den ställda forskningsfrågan. 

Inledningsvis sker en kortare orientering kring de andra operationskonster som Robert Pape 

beskriver för att sedan ge en grundligare redogörelse för den nekande operationskonsten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin. 

 

Hur teorin ska användas för att svara på forskningsfrågan framgår i det tredje kapitlet som 

avhandlar undersökningens metodologiska utgångspunkt. Här motiveras det för val av metod 

samt även en motivering till valet av de fall som studerades. I kapitlet framgår det också hur 

teorin operationaliserats för att skapa förutsättningar för en transparent analys. 

 

I det fjärde kapitlet analyseras de två valda fallen OEF och OIF enligt hur det beskrivs i 

uppsatsens metodkapitel. Efter analysen följer undersökningens femte och sista kapitel vilket 

avhandlar svaret på den ställda frågan samt en efterföljande diskussion med återkoppling till 

uppsatsens inledande kapitel. Kapitlet avslutas med en reflektion om resultatets betydelse för 

yrkesutövningen som officer samt att det ges förslag till vidare forskning.  

                                                
29 Lambeth, Benjamin S., Air power against terror: America's conduct of Operation Enduring 
Freedom, RAND Corp., Santa Monica, CA, 2005, 148f och 154. 
30 Försvarshögskolan luftoperativa avdelning (FHS/KV Luft), Tillbaka till framtiden? Tankar om 
luftoperationerna över Irak 2003, FHS/KVI, Elanders Gotab AB, Vällingby, 2004, 14 samt British 
Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, Her Majesty’s Stationery Office, London, 
2003, 13. 
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2. Teori 
I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska ramverk som ligger till grund för den analys 

som genomfördes av de valda fallen. I syfte att orientera för läsaren vilka tre andra 

operationskonster som Pape i Bombing to win dementerar följer nedan en kortare redogörelse 

av dessa. Sedan sker en mer utförlig redogörelse för den nekande operationskonsten. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Bestraffande, riskgenererande och dekapiterande 

Den bestraffande operationskonsten innebär att flygstridskrafterna ska slå mot i huvudsak 

städer i syfte att framkalla demoralisering hos civilbefolkningen som i sin tur kräver att den 

egna politiska ledningen ger upp för att avsluta lidandet. Dessa tankar går i enlighet med 

Giulio Douhets tankar som berördes i det första kapitlet och även Pape förknippar det här 

tillvägagångssättet med honom.31 

 

Den riskgenererande operationskonsten, främst förknippat med Thomas Schellings verk, 

behandlar Pape oftast som en underkategori till den bestraffande operationskonsten eftersom 

de endast skiljer sig avseende tidsaspekten.32 Fokus ligger fortfarande på att attackera 

befolkningen.33 

 

Dekapiterande operationskonst syftar till att påverka ledarskapet hos motståndaren vilket är 

det sätt som, enligt Robert Pape, John Warden förespråkar. Enligt den dekapiterande 

operationskonsten ses ledarskapet som hjärnan hos människan. Om hjärnan förstörs, isoleras 

eller förvirras kan inte kroppen fungera och samma sak gäller för ledarskapet.34  

                                                
31 Pape, 1996, 57 och 60. 
32 Mueller, 1998, 189. 
33 Pape, 1996, 57 och 60. 
34 Ibid., 57 och 80. 
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2.2 Den nekande operationskonsten 

När flygstridskrafterna nyttjas enligt den nekande operationskonsten fokuseras verkan på 

motståndarens militära styrkor i syfte att möjliggöra de egna markstyrkornas framryckning 

med begränsade förluster. Detta förverkligas i regel genom att förstöra motståndarens 

krigsproduktion, skära av försörjningen och störa förflyttningen samt kommunikationen till 

dennes militära styrkor. Vanligt är alltså att försöka nöta ut motståndarens militära styrkor 

genom skapandet av en resursbrist samt att avancera på slagfältet för att nå önskat resultat.35 

 

Pape delar in den nekande operationskonsten i tre delar. Den del som utvecklades först var 

direkt understöd till marktrupper som grundar sig i hur Tyskland använde luftstridskrafterna 

under första världskriget. Attackföretagen användes som artilleri där vanligt artilleri inte 

nådde. Verkan riktades mot motståndarens styrkor samt logistikupplag i anslutning till 

frontlinjerna. Direkt flygunderstöd36 innefattas i direkt understöd till marktrupper och syftar 

till att vid fronten attackera motståndaren för att skapa svaga genomslagspunkter för 

marktrupperna att utnyttja. När fronterna är statiska är detta sätt det mest effektiva sätt att gå 

till väga inom ramen för den nekande operationskonsten. Direkt understöd till marktrupper är 

ett resultat av de lärdomar som det tyska flygvapnet drog från spanska inbördeskriget där 

attacker ämnade att sänka befolkningens moral hade låg effekt.37 Robert Pape uttrycker att 

den nekande operationskonsten har större sannolikhet att nå framgång mot reguljära styrkor, 

men om motståndaren är irreguljär är det mest effektiva tillvägagångssättet genom stöd till 

marktrupperna. Detta bör göras genom att fokusera attacker mot de beväpnade styrkorna 

snarare än deras stridssupportfunktioner.38 

 

Den andra delen av den nekande operationskonsten som Pape beskriver är strategisk 

interdiktion. Med strategisk interdiktion menas att större operationer genomförs med fokus på 

att slå mot motståndarens krigsmaterielproduktion. Syftet är att minska antalet vapen och 

krigsmateriel som finns tillgängliga för motståndaren. Strategisk interdiktion delas in i två 

underkategorier. Dels vad Robert Pape beskriver som critical component vilket innebär 

attacker mot små mål som är billiga att förstöra men fyller en viktig funktion i det stora hela 

för motståndarens produktion av krigsmateriel. Den andra underkategorin benämner Pape 

                                                
35 Pape, 1996, 57 och 69. 
36 Kan benämnas som CAS för engelskans Close Air Support. 
37 Pape, 1996, 70 och 78. 
38 Ibid., 74 och 79. 
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som systemwide. En sådan typ av strategisk interdiktion riktar sig mot att slå stora system och 

alla dess ingående delar till skillnad mot att fokusera på kritiska komponenter som den 

tidigare beskrivna underkategorin. Ett effektivt mål inom ramen för systemwide är 

motståndarens transportmöjligheter eftersom det leder till komplikationer avseende att 

transportera materiel mellan olika industrier vilket också innebär att olika industrier påverkas 

i en större utsträckning.39 Även om strategisk interdiktion kan vara ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt menar Pape att så endast är fallet i längre utnötningskrig eftersom effekterna 

av attacker av sådan karaktär kan dröja.40 

 

Den tredje och sista delen av den nekande operationskonsten som beskrivs i monografen 

Bombing to win är operativ interdiktion. Genom att attackera motståndarens 

stridssupportfunktioner som ledningsfaciliteter, förstärkningar och taktiska 

försörjningsnätverk skapas enligt Pape en operativ förlamning hos motståndaren. Det innebär 

att motståndarens förmåga att koordinera och förflytta sina trupper i operationsområdet 

reduceras. Till skillnad mot direkt understöd till marktrupper så fungerar operativ interdiktion 

som bäst när motståndarens trupper inte är statiskt positionerade. Detta eftersom 

motståndarens behov av samordning ökar när striden bedrivs dynamiskt.41 

 

2.3 Teorisammanfattning 

Ovan har det redogjorts djupare för den nekande operationskonsten vilken Robert Pape anser 

ska leda till framgång i krig. Kritik mot Papes teori och hans svar på den kritiken finns och 

framgår av det inledande kapitlet i denna undersökning. Vid direkt understöd till marktrupper 

används flygstridskrafterna till att slå mot fienden i terrängen och att bidra till 

markoffensivens avancering genom direkt flygunderstöd. Även attacker mot 

logistikfunktionen i anslutning till fronterna tillhör den här kategorin av den nekande 

operationskonsten. När flygstridskrafterna nyttjas inom ramen för operativ interdiktion 

attackeras motståndarens stridssupportfunktioner som ledningsfaciliteter, förstärkningar och 

taktiska försörjningsnätverk. Motståndarens brist på tillgångar i kombination med de egna 

styrkornas avancemang på slagfältet leder i sin tur till seger. 

 

                                                
39 Pape, 1996, 71f. 
40 Pape, 1997, 193. 
41 Pape, 1996, 72 och 77f. 
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Avseende strategisk interdiktion, att påverka motståndarens krigsmaterielproduktion, så 

utelämnades den kategorin i denna undersökning med anledning av att eventuella effekter inte 

hinner visa sig i kortare krig. Med hänsyn till de avgränsningar som gjorts i tid för de båda 

operationerna42 bedömdes det att de båda fallen inte klassificerar sig som 

utnötningsoperationer och det är av den anledning som strategisk interdiktion inte ingår i 

undersökningens analys.  

                                                
42 Se 1.4 Avgränsningar. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs och motiveras den valda metoden och forskningsdesignen som 

användes för att svara på den ställda forskningsfrågan. Här klargörs de kriterier som låg till 

grund för de valda fallen att pröva teorin om den nekande operationskonsten mot. Därefter 

sker en materialdiskussion samt redogörelse för forskningsetiska överväganden och 

avslutningsvis hur teorin operationaliserats. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Undersökningen genomfördes med fallstudien som forskningsstrategi. Detta för att sätta det 

som avsågs undersökas, den nekande operationskonstens användande, i dess rätta kontext. För 

att bidra till debatten för hur luftstridskrafterna bäst ska nyttjas i krig samt att en sådan 

förståelse underlättar för kommande operationer ansågs det som mest rimligt att studera den 

nekande operationskonsten i liknande kontext som den kan tänkas återkomma i. Där har 

fallstudien sin styrka. Den möjliggör att en företeelse studeras i en kontext och bidrar till 

konkret kontextberoende kunskap vilket är en rimlig kunskap att försöka utarbeta med 

anledning av samhällsvetenskapens tillkortakommande avseende kontextoberoende teorier.43 

Fallstudien ger också en fördel i att den möjliggör nyttjandet av flera olika källor vilket kan 

ge starkare belägg för de slutsatser som görs.44 Slutsatser får också starkare belägg när 

undersökningen studerar två fall. Till skillnad från en fallstudie med ett fall minimeras risken 

att unika förutsättningar för specifika fall genererar felaktiga slutsatser när två fall studeras.45 

 

Viktigt att beakta när en fallstudie ska genomföras är att det sker med god systematik annars 

åligger det en risk att den som studerar det specifika fallet ifråga förvränger empiri och 

resultat som en följd av sin egen förförståelse.46 Det är också viktigt att sätta tydliga gränser 

för de fall som avses studeras.47 Avgränsningar för de båda fallen framgår under 1.4 

Avgränsningar. Ytterligare en svaghet med fallstudien är dess oförmåga att förklara till vilken 

grad en studerad företeelse påverkat utfallet. Detta tillkortakommande ansågs acceptabelt med 

                                                
43 Jensen, Tommy och Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2016, 42 
samt Flyvbjerg, Bent, ”Five Misunderstandings About Case-Study Research”, Qualitative Inquiry, 
Vol. 12, No. 2, 219-245, 2006, 223. 
44 Jensen och Sandström, 2016, 58f. 
45 Yin, Robert K., Case study research: design and methods, 4. ed., SAGE, London, 2009, 61f. 
46 Jensen och Sandström, 2016, 42. 
47 Ibid., 54f samt George, Alexander L. och Bennett, Andrew, Case studies and theory development in 
the social sciences, MIT, Cambridge, Mass., 2005, 25. 
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hänsyn till att fallstudien istället kan lyfta fram om företeelsen påverkat, vilket är relevant för 

undersökningen.48 

 

3.1.1 Strukturerad och fokuserad jämförelsestudie 
För att svara på forskningsfrågan genomfördes en strukturerad och fokuserad jämförelsestudie 

mellan OEF och OIF.49 En sådan undersökning görs genom att ställa generella frågar till varje 

analyserat fall vilket i sin tur genererar en systematisk jämförelse. Att undersökningen är 

fokuserad innebär att den endast behandlar specifika aspekter av de studerade fallen som är 

relevanta för forskningsfrågan. Denna forskningsstrategi valdes med hänsyn till dess 

lämplighet vid studier om historiska händelser där en specifik företeelse är i centrum för 

undersökningen.50 Eftersom det är teorin om den nekande operationskonsten som utgör 

undersökningens stomme samt att ytterligare observationer av verkligheten kan leda till ökad 

kunskap om hur flygstridskrafterna bör nyttjas i krig av olika karaktär var valet av en 

strukturerad och fokuserad jämförelsestudie lämpligt. I fallstudien användes variabler med 

direkt anknytning till den teori som ligger som grund för undersökningen. Detta ger en 

möjlighet att i praktiken ta hänsyn till variablerna och försöka påverka dessa för att generera 

ett önskat utfall.51 

 

3.1.2 Kvalitativ textanalys som metod 
Eftersom undersökningen behandlade användandet av flygstridskrafterna valdes en metod 

som tillät att urskilja dessa händelser i de studerade fallen. I det avseendet var kvalitativ 

textanalys ett lämpligt metodval. Valet av kvalitativ textanalys motiveras också med hänsyn 

till att metoden möjliggör ett systematiskt klassificerande av texters innehåll.52 I 3.3 

Operationalisering framgår hur teorin delades upp i operationella indikatorer som sedan det 

analyserade materialet kunde klassificeras efter. På så sätt tydliggjordes inom vilken del av 

den nekande operationskonsten som en viss händelse klassificerades som. Detta skapar en 

tydlig överblick i vilken utsträckning den nekande operationskonsten användes. På grund av 

fallstudiens tillkortakommande gällande i vilken grad en händelse spelar in på utfallet gjordes 

                                                
48 George och Bennet, 2005, 25. 
49 Motivering till val av fal framgår under 3.2 Val av fall. 
50 George och Bennet, 2005, 67. 
51 Ibid., 69. 
52 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2012, 210f. 
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ingen skillnad avseende viktning av de variabler, delar av den nekande operationskonsten, 

som eftersöktes. Detta minskade risken för att ogrundat överskatta eller underskatta en del av 

den nekande operationskonsten. 

 

Risken med kvalitativ textanalys som ansats är att förförståelsen hos personen som läser det 

empiriska underlaget gör att textens innehåll inte förstås korrekt inom den tänkta kontext den 

är skriven för. Detta gör att om olika forskare studerar samma empiri så kan deras slutsatser 

skilja sig på grund av deras tidigare erfarenheter. Detta problem är i sig inte unikt för 

kvalitativ textanalys utan påverkar all samhällsforskning.53 För att i största mån lindra detta 

tillkortakommande är det viktigt att undersökningen är transparent. Det vill säga att det 

klargörs hur undersökningen genomförts, vilka källor som använts och att de slutsatser som 

görs motiveras.54 

 

3.2 Val av fall 
Val av de två fallen gjordes utifrån dess lika beroendevariabel; de båda är framgångsrika fall. 

Val av fall utifrån den beroende variabeln är fördelaktigt när undersökningen ämnar att 

förklara hur oberoende variabler påverkar den beroende. Det är viktigt att fallen inte väljs 

endast utifrån att de anses vara intressanta, utan de valda fallen måste bidra till 

undersökningens syfte.55 Eftersom det utifrån syftet framgår att undersöka den nekande 

operationskonstens framgångskraft mot både en reguljär samt en irreguljär motståndare 

valdes därför ett reguljärt samt ett irreguljärt fall. Vid val av fall är det också viktigt att de fall 

som väljs måste vara exempel av samma fenomen.56 De valda fallen är därför lika i avseende 

att de båda är fall av interventioner där den attackerande parten uppträder offensivt. I båda fall 

är även den intervenerande aktören en koalition av flera stater och de båda fallen skedde nära 

i tid och undersökningen utgår därför från att den teknologiska utvecklingen hos den 

intervenerande aktören är snarlik. Två offensiva fall valdes också med anledning av att Papes 

teori om den nekande operationskonsten fokuserar på vilka mål som ska attackeras för att nå 

framgång. Därför ansågs två fall med offensiv karaktär lämpligt för att pröva teorin om den 

                                                
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, 222. 
54 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 
Liber, Malmö, 2003, 28. 
55 George och Bennet, 2005, 23 och 69. 
56 Ibid., 69. 
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nekande operationskonsten. I Tabell 1 nedan sammanfattas de kriterier som ligger till grund 

för valet av de två fallen vilka sedan kommer att analyseras. 

 
Tabell 1: Tabellen visar de kriterier med tillhörande kommentarer vilka undersökningens fall valdes 
utifrån. Dessa är framtagna med hänsyn till vad som framgår i 3.2 Val av fall.  

Kriterium Kommentar 

Två interventioner där den attackerande 

aktören använde flygstridskrafter. 

Flygstridskrafterna användes i offensivt syfte för 

att lättare urskilja hur den nekande 

operationskonsten kan förklara de framgångsrika 

utfallen. 

Två interventioner med lika utfall. Båda fallen ska anses ha varit framgångsrika för 

den attackerande aktören. Det vill säga ha samma 

utfall på den beroende variabeln. 

Ett fall mot en reguljär motståndare och ett 

fall mot en irreguljär motståndare. 

Detta för att undersökningen ska gå i linje med 

dess syfte. Detta är också den variabelns 

betydelse för beroendevariabeln som undersöks. 

Två fall där övriga oberoende variabler kan 

anses lika. 

De båda fallen ska ha skett med inte allt för stor 

skillnad i tid och därför anses de teknologiska 

förutsättningarna inte skilja sig avsevärt hos den 

attackerande aktören. Den attackerande aktören 

består av en koalition. 
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Det irreguljära fall som undersöktes var inledningen av OEF 2001 där USA med stöd av 

bland annat Storbritannien intervenerade i Afghanistan, där flygstridskrafter användes, för att 

störta talibanerna och terrorgruppen Al-Qaeda. Inledningen av operationen anses vara 

framgångsrik.57 ”… Taliban regime was swept down from power in just three months of 

fighting…”58 I OIF stötte koalitionen med USA som huvudaktör på ett reguljärt motstånd när 

de störtade Saddam Husseins regim i Irak 2003. Flygstridskrafterna användes i stor 

utsträckning till att nå ett framgångsrikt slutläge och utgjorde därför undersökningens andra 

fall.59 ”The air war against Iraq represented a battle of Goliath and David in which David had 

no chance at all.”60 

 

Att uppsatsen avsåg att undersöka hur den nekande operationskonsten kan förklara utfallet i 

just OEF och OIF motiveras av att de båda fallen uppfyller de kriterier som togs fram och 

kriterierna har i sin tur motiverats. Det skiljer inte ens två år mellan respektive operationsstart 

och med hänsyn till det ansågs de teknologiska förutsättningarna inte utgöra någon 

anmärkningsvärd skillnad. 

 

3.3 Materialdiskussion 

Materialet som användes för att svara på forskningsfrågan utgjordes av historisk litteratur 

samt rapporter. De källkritiska aspekter som behövts ta i beaktande i en större utsträckning är 

tradering och tendens. Med tradering menas att en källa gått i flera led, det vill säga från 

ursprungskällan till en sekundärkälla.61 Insamlingsmaterialet bestod uteslutande av 

sekundärkällor och därför åligger risken att en händelse inte återberättats rätt i litteraturen 

samt i ett senare skede tolkats missvisande och i sin tur återberättats i denna undersökning. 

För att minimera denna risk användes källor från olika insamlingsmaterial för att i största mån 

säkerställa att en händelse utspelats på samma sätt som beskrivs i denna undersökning och 

tillika ligger till grund för den analys och de slutsatser som gjorts. På så sätt har också de 

                                                
57 Olsen, John Andreas (red.), A history of air warfare, 1st ed., Potomac Books, Washington, 
D.C., 2010, 255ff; Lambeth, 2005, 148f; Tovy, Tal, ”Fighting against Irregular Forces: Afghanistan as 
a Test Case”, Military and Strategic Affairs, Vol. 3, No. 2, 49-60, 2011, 49 och Minwoo, 2010, 111. 
58 Ångström, Jan och Duyvesteyn, Isabelle (red.), Understanding victory and defeat in contemporary 
war, Routledge, London, 2007, 187. 
59 Olsen, 2010, 279ff; Försvarshögskolan luftoperativa avdelning (FHS/KV Luft), 2004, 1 samt 
Boyne, Walter J., Operation Iraqi Freedom: What Went Right, What went Wrong, And Why, Tom 
Doherty Associates Book, New York, 2003, 182. 
60 Olsen, 2010, 295. 
61 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013, 45. 
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källkritiska kriterierna tidssamband, det vill säga risken för att en händelse återberättats fel 

eftersom tiden till händelsen blivit för stor, samt källans äkthet behandlats.62 

 

Tendensfrihet utgör ett källkritiskt kriterium och innebär att det inte ska finnas en anledning 

att tro att källan återger en missvisande bild av en händelse.63 Samtliga källor som användes 

utgick från koalitionsstaternas perspektiv och det kan därför anses finnas en risk att deras 

agerande under operationerna förskönas i litteraturen. Med ett kritiskt förhållningssätt samt 

studium av olika källor har de händelser som lyfts fram i analysen ansetts sannolika. För att 

öka tillförlitligheten i undersökningen ytterligare redovisas öppet vilka källor som använts64. 

 

Benjamin Lambeths Air power against terror: America's conduct of Operation Enduring 

Freedom utgör en betydande del för analysen av OEF. Boken är publicerad av RAND som är 

en forskningsorganisation som utger sig för att vara opartiska samt ickevinstdrivande och 

bedöms tillförlitlig för undersökningen.65 Ett annat exempel på insamlingsmaterial som 

bedöms tillförlitlig är Williamson Murray och Robert Scales The Iraq war: a military history 

som utöver att ha analyserat rapporter också genomfört flertalet intervjuer med soldater, 

militära ledare och stabsmedlemmar som medverkade i OIF.66 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Etiken inom samhällsvetenskapen har till uppgift att ställa forskningens värdepremisser i 

fokus. Denna undersökning har strävat att ständigt söka efter hur något är snarare än hur det 

bör vara vilket kan vara problematiskt eftersom vetenskapen inte är värderingsfri utan 

forskare kommer att behöva göra val under forskningsprocessen.67 Denna undersökning 

utgjorde inte ett undantag. Med den valda metoden tolkades och klassificerades innehållet i de 

studerade fallen in i respektive kategori inom ramen för det utarbetade analysverktyget68. Med 

ett sådant förfaringssätt åligger en oundviklig risk att händelser misstolkas och klassificeras 

                                                
62 Thurén, 2013, 7. 
63 Ibid., 7f. 
64 Ibid., 2013, 246f. 
65 RAND, Standards for High-Quality Research and Analysis, 2017, 
http://www.rand.org/standards/standards_high.html (Hämtad 2017-05-08). 
66 Murray, Williamson och Scales, Robert H., The Iraq war: a military history, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 2003, 298f. 
67 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, 331f. 
68 Se 3.5.1 Analysverktyg. 
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fel vilket i förlängningen skulle kunna leda till att de slutsatser som görs genererar en risk att 

läsaren av detta arbete ges en felaktig verklighetsuppfattning. Detta är en forskningsetisk 

utmaning som bör beaktas.69 För att möta den utmaningen har undersökningens ledord varit 

transparens. Händelser som beskrivs refereras till litteraturen och ger således en möjlighet för 

läsaren att själv avgöra huruvida denna undersökningens tolkning av en händelse är rimlig 

eller inte. Genom ett transparent förhållningssätt har också den forskningsetiska utmaningen 

plagiering bemötts70. 

 

Ett forskningsetiskt förhållningssätt är sammankopplat med strävan efter att ge en korrekt 

uppfattning om hur samhället hänger samman.71 Att förvränga ett resultat för att passa 

forskarens föreställning anses därför oetiskt. Detta blir speciellt påtagligt när det som i denna 

undersökning handlar om forskning kring våldsutövande som kan generera mänskliga 

dödsfall. Att med forskningen medvetet förmedla en felaktig bild om hur flygstridskrafterna 

bör nyttjas kan resultera inte enbart i ett förlorat krig, utan också att människor dödas vilket är 

direkt oetiskt.72  

 

3.5 Operationalisering 

Operationaliseringen syftar till att ge teorin flera operationella indikatorer vilka har direkt 

betydelse för resultatet.73 Med hänsyn till tidsomfånget av de båda fallen undersöktes, som 

nämnts tidigare, endast förekomsten av operativ interdiktion och direkt understöd till 

marktrupper. 

 

För att kunna svara på den ställda forskningsfrågan mättes förekomsten av operativ 

interdiktion och direkt understöd till marktrupper i de båda fallen. För att klargöra hur detta 

skedde delades de båda delarna av den nekande operationskonsten upp i underkategorier samt 

tillskrevs operationella indikatorer. Det finns inga fasta tillvägagångssätt för hur detta ska ske 

men för att uppnå god validitet av undersökningen är det viktigt att det finns en tydlig 

                                                
69 Johannessen och Tufte, 2003, 60f. 
70 Wager, Elizabeth och Wiffen, Philip J., ”Ethical issues in preparing and publishing systematic 
reviews”, Journal of Evidence-Based Medicine, Vol. 4, 130-134, 2011, 132. 
71 David, Matthew och Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2016, 58f. 
72 Lundberg, Anders, Vägar till svensk officersetik: grundtext till militär etikutbildning, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 1997, 17. 
73 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, 55. 
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spårbarhet mellan den beskrivna teorin och de operationella indikatorerna.74 Indikatorerna 

arbetades därför fram utifrån vad som redogjorts i uppsatsens teorikapitel och utgår helt ifrån 

hur den nekande operationskonsten beskrivs i Bombing to win. 

 

I enlighet med den valda forskningsstrategin ställs det likadana frågor till de valda fallen med 

direkt anknytning till det som avsågs mätas, alltså förekomsten av de ingående delarna i den 

nekande operationskonsten. De ställda frågorna och operationella indikatorerna används för 

att ur det empiriska materialet analysera till vilken utsträckning den nekande 

operationskonsten förekom i de två studerade fallen. Förekom en specifik del i den nekande 

operationskonsten i det studerade fallet så gott som varje dag, alternativt att målen inom en 

viss del anses tillräckligt nedkämpade för att inte fortsätta med fler attacker, tillskrevs värdet 

Förekom i stor utsträckning. Förekom en del i den nekande operationskonsten, tillika 

undersökt variabel, endast några enstaka gånger tillskrevs värdet Förekom i liten utsträckning. 

Gick inte en del i den nekande operationskonsten att finna i det studerade fallet tillskrevs 

värdet Förekom ej. 

 

Att de olika delarna av den nekande operationskonsten mättes på detta sätt grundar sig i vad 

som nämndes ovan gällande fallstudiens brist att kunna utröna graden av betydelse av en 

specifik variabel på fallets utfall. Alternativet att mäta de olika delarna i form av ett 

poängsystem skulle därför felaktigt kunna lyfta fram en del i den nekande operationskonsten 

som extra betydelsefull. Det kan också finnas eventuella händelser i fallen som inte omnämns 

i den studerade empirin vilket också motiverar valet till de mindre strikta värdena som de 

olika variablerna kunde tilldelas. 

 

Eftersom det i teorikapitlet framgår att framgång nås genom att nyttja flygstridskrafterna 

enligt den nekande operationskonsten är det därför i denna undersökning nödvändigt att 

undersöka just förekomsten av den nekande operationskonsten för att kunna svara på 

forskningsfrågan. För att den nekande operationskonsten ska anses utgöra en förklaring ska 

det finnas tydlig spårbarhet av dess förekomst i empirin. Förekomsten av den nekande 

operationskonsten får heller inte skilja sig i någon anmärkningsvärd utsträckning mellan de 

båda fallen om dess förekomst ska anses kunna förklara de båda utfallen.  

                                                
74 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, 55 och 56. 
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3.5.1 Analysverktyg 

Analysverktyget, se Tabell 2, användes för att undersöka de båda fallen. 

 
Tabell 2: Tabellen visar hur den nekande operationskonsten har operationaliserats och vilka 
indikatorer som genom analysen kommer bidra till ett generat värde för respektive fråga och 
undersökt fall. 

Fråga Operationella 
indikatorer 

Värde 
OEF 

Värde 
OIF 

 Direkt 
understöd 
till 
marktrupper 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot motståndarens 
styrkor som inte går 
inom ramen för 
direkt 
flygunderstöd? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera motståndarna, 
men inte direkt kopplat 
till marktruppernas 
avancemang. 

  

   
 D

en
 n

ek
an

de
 o

pe
ra

tio
ns

ko
ns

te
n 

I vilken 
utsträckning 
förekom direkt 
flygunderstöd? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
understödja 
marktrupperna under 
strid vid fronten där 
verkan riktades mot 
motståndarens styrkor. 

  

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot 
logistikfunktionen i 
anslutning till 
fronten? 

Flygstridskrafterna 
användes mot logistiska 
förråd eller motsvarande 
beläget vid fronten. 

  

Operativ 
interdiktion 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot 
ledningsfaciliteter? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera mot faciliteter 
som påverkade 
motståndarens förmåga 
till ledning. Till exempel 
radarstationer. 

  

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot förstärkningar? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera områden där 
motståndarens styrkor 
kunde tänkas uppehålla 
sig. Till exempel i 
grottor, bunkrar och 
träningsläger. 

  

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot taktiska 
försörjnings-
nätverk? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera motståndarens 
logistikfunktion och 
förråd bortom fronten. 
Till exempel i grottor. 
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4. Analys 
I följande kapitel analyseras de båda fallen enligt det tillvägagångssätt som beskrivits i 

metodkapitlet. Kapitlet avslutas med en sammanställning som presenteras i analysverktyget 

och ligger till grund för det avslutande kapitlet. 

 

4.1 Direkt understöd till marktrupper 

4.1.1 I vilken utsträckning förekom attacker mot motståndarens styrkor som inte går 

inom ramen för direkt flygunderstöd? 

Attacker mot motståndarens styrkor var något som förekom i båda fallen. Under de första 

attackerna av OEF natten den 7 oktober 2001 utgjorde bland annat markstyrkor med 

tillhörande stridsvagnar nära Mazar-i-Sharif samt ballistiska robotar och luftvärn tillhörande 

motståndaren mål för flygstridskrafterna.75 Tillika utgjorde motståndarens militära styrkor 

mål för flygstridskrafterna under inledningen av OIF. Samtidigt som operationens första 

attacker skedde den 19 mars 2003 med strategisk bombning mot Baghdad för att dekapitera 

Saddam Husseins regim, vilket gav liten effekt för att slå ut Iraks vilja att fortsätta kriget, 

påbörjades koalitionens markoffensiv in i Irak.76 Irakiska styrkor anfölls i städerna Basra och 

Zubayr samt längs gränsen till Kuwait.77 Även irakiska vaktstyrkor samt en konvoj med 

stridsvagnar och fordonsburna soldater anfölls där stridsflyg användes för att slå 

motståndarens styrkor direkt bakom fronten.78 

 

Under OEF:s andra dag fortsatte attacker mot militär personal som rörde sig öppet i terrängen. 

Omfånget av motståndarens krigare som attackerades ska dock ha varit begränsat till några 

hundra.79 Omfattande attacker skedde under operationens tredje dag mot städerna Herat, 

Kandahar och Kabul där bland annat motståndarens artillerienheter utgjorde mål för 

flygstridskrafterna under kommande dagar. När OEF gick in på den andra veckan började mer 

långsamtgående flygplan med kulsprutor och kanoner användas för att attackera markmål. 

Amerikanska flygvapnet började också den 17 oktober operera från Kuwait där 

                                                
75 Lambeth, 2005, 78ff samt Ripley, Tim, Air war Afghanistan: US and NATO air operations from 
2001, Pen and Sword Aviation, Barnsley, 2011., 43. 
76 Olsen, 2010, 288f. 
77 Ripley, Tim, Air war Iraq, Pen and Sword Aviation, Barnsley, 2004, 39 och 63 samt Boyne, 2003, 
48. 
78 Murray och Scales, 2003, 98, 100 och 114f. 
79 Lambeth, 2005, 86ff. 
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flygstridskrafterna användes för att systematiskt slå mot marktrupper i Afghanistan. Från den 

18 oktober utökades målvalskatalogen ytterligare och nu genomfördes också attacker mot 

upptäckta motståndare snarare än att endast attackera förbestämda mål och de kommande tre 

dagarna anfölls marktrupper och stridsvagnar från luften.80 

 

Fler attacker mot motståndarens styrkor skedde bland annat den 11 november då 

flygstridskrafterna, utöver att genomföra direkt flygunderstöd, användes mot alla rörliga 

fientliga mål.81 Även den 18 november användes stridsflyg för att attackera en konvoj 

tillhörande motståndaren.82 När staden Kunduz skulle intas den 26 november av egna styrkor 

attackerades bland annat motståndarens artillerienheter som i ett senare skede skulle ha 

försvårat markoffensiven.83 Fortsatt i slutet av november pågick bombningar mot platser där 

motståndaren kunde tänkas vara.84 

 

Likt under OEF fortsatte Iraks marktrupper att attackeras efter OIF:s första attacker. Till 

exempel genomfördes den 22 mars attacker direkt mot Saddams soldater och den 24 mars 

nyttjades flygstridskrafterna mot mekaniserade förband.85 Mellan den 24 och 25 mars flögs 

cirka 2000 uppdrag som antingen genomfördes i form av direkt flygunderstöd eller 

attackerande av irakiska trupper som rörde sig i terrängen. Natten mellan den 27 och 28 mars 

utfördes uppdrag med cirka 1000 stridsflygplan där irakiska styrkor attackerades.86 

 

Den kommande veckan fram till den 2 april gjordes cirka 600 flyguppdrag per dag som 

ägnades åt att slå mot motståndaren bakom fronten, men även inom ramen för direkt 

flygunderstöd.87 När egna markstyrkor närmade sig att inta Baghdad användes 

flygstridskrafterna till att slå mot motståndarens styrkor i förebyggande syfte för att underlätta 

markstyrkornas framryckning i ett senare skede.88 Flygstridskrafterna nyttjades på liknande 

sätt också när staden Tikrit intogs efter att Baghdad erövrats och fram till den 1 maj när 

                                                
80 Lambeth, 2005, 88f och 94f. 
81 Ibid., 129 och 132. 
82 Ibid., 143. 
83 Ibid., 139. 
84 Ibid., 143 samt Grant, Rebecca, The Afghan Air War, Arlington, Aerospace Education Foundation, 
2002, 24. 
85 Olsen, 2010, 290; Murray och Scales, 2003, 104ff samt Ripley, 2004, 67. 
86 Murray och Scales, 2003, 170 och 172f samt Boyne, 2003, 72f. 
87 Ripley, 2004, 68ff. 
88 Boyne, 2003, 132. 
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USA:s president meddelade att den större krigsoperationen var över efter att Saddam 

Husseins regim kollapsat.89 

 

I både OEF och OIF förekommer tydlig spårbarhet att flygstridskrafterna användes till att slå 

mot motståndaren i attacker som inte klassificeras som direkt flygunderstöd. Sådana attacker 

förekom återkommande i de båda fallen och OEF samt OIF tillskrevs därför värdet Förekom i 

stor utsträckning. 

 

4.1.2 I vilken utsträckning förekom direkt flygunderstöd? 
Direkt flygunderstöd går att återfinna i både OEF och OIF. I OEF spelade flygstridskrafterna 

en stor roll när de understödde norra alliansens90 avancemang genom Afghanistan. Redan från 

operationens start framgick indikationer om att direkt flygunderstöd skulle bli ett 

återkommande inslag. ”On order, CFACC provides air support for friendly forces… in order 

to defeat hostile Taliban and al Qaeda forces…”91 Stödet till markstyrkorna ökade under 

slutet av oktober 2001 allt eftersom de avancerade mot Mazar-i-Sharif.92 Även amerikanska 

specialstyrkor hade lyckats ta sig tillräckligt nära fronten och ledde in flyganfall mot 

motståndarna med lyckat resultat. Sådana inledda attacker skedde flertalet gånger. 

”We…[made] small close-support cells and we hit the Taliban if they were engaging us… We 

engaged them… They simply could not move.”93 I slutet av oktober uppskattades att 80 

procent av andelen flyguppdrag syftade till att understödja norra alliansens offensiv.94 

 

I början av november intogs Mazar-i-Sharif av norra alliansen efter att den amerikanskledda 

koalitionen gjort cirka 120 flyguppdrag per dag, bland annat mot fronten.95 ”Air operations 

against Taliban front-line… were conducted for eight consecutive days…”96 När norra 

alliansen erövrade Kabul den 11 november nyttjades flygstridskrafterna till direkt 

flygunderstöd mot stridsvagnar och soldater.97 Även i Kandahar i söder genomfördes bland 

annat den 17 och 24 november attacker mot motståndarens styrkor i form av direkt 

                                                
89 Ripley, 2004, 72 samt British Ministry of Defence, 2003, 13. 
90 Norra alliansen var en opposition i Afghanistan som bestod av irreguljära styrkor. Grant, 2002, 11f. 
91 Lambeth, 2005, 83. 
92 Grant, 2002, 19f. 
93 Lambeth, 2005, 110. 
94 Ibid., 122. 
95 Grant, 2002, 20 och Lambeth, 2005, 127f. 
96 Lambeth, 2005, 127. 
97 Ibid., 2005, 129 och 132. 



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

26(41) 

flygunderstöd.98 Norra alliansen fortsatte sitt avancemang och med kontinuerligt understöd 

från flygstridskrafterna intog de den 26 november staden Kunduz.99 Direkt flygunderstöd 

förekom även när oppositionsstyrkor gick in i Kandahar den 28 november där 

attackhelikoptrar nyttjades och möjliggjorde att staden kunde erövras i början av december.100 

 

På samma sätt som att direkt flygunderstöd förekom i början av OEF nyttjades 

flygstridskrafterna till att genomföra direkt flygunderstöd redan den 20 mars i OIF där 

attackhelikoptrar understödde koalitionsstyrkor vid fronten.101 Den 23 mars användes också 

flygstridskrafterna för att genomföra direkt flygunderstöd efter att egna marinkårsstyrkor 

hamnat i bakhåll.102 Som nämnt ovan genomfördes mellan den 24 och 25 mars cirka 2000 

uppdrag samt cirka 1000 uppdrag mellan den 27 och 28 mars där en betydande del utgjordes i 

form av direkt flygunderstöd.  

 
The big thing here was the classic close air support (CAS) role. We 
rarely flew against planned targets. They would send us to support 
troops in contact with the enemy, to find tanks and artillery firing on 
our troops, then we would take them out.103 

 

På liknande sätt som direkt flygunderstöd fanns tillgängligt till egna styrkor under OEF fanns 

det konstant tillgång till direkt flygunderstöd, som också nyttjades, när marktrupperna i OIF 

började närma sig att inta Baghdad den 1 april.104 Den 9 april hade de amerikanska 

markstyrkorna nått centrala Baghdad under sporadiska strider där attackhelikoptrar 

understödde genom direkt flygunderstöd. Direkt flygunderstöd genomfördes även dagen 

därpå i Baghdad av stridsflyg. När staden Tikrit senare intogs var också direkt flygunderstöd 

förekommande.105 

 

Likt föregående undersökningsfråga framgår det vid en jämförelse av de båda fallen att direkt 

flygunderstöd var ett vanligt förekommande användningssätt av flygstridskrafterna. Både i 

OEF och OIF förekom markstyrkor som fick direkt flygunderstöd i samband med deras 
                                                
98 Ripley, 2011, 65f. 
99 Lambeth, 2005, 139. 
100 Lambeth, 2005, 143 samt Grant, 2002, 23. 
101 Murray och Scales, 2003, 144f samt Olsen, 2010, 291f. 
102 Boyne, 2003, 71f. 
103 Ripley, 2004, 74. 
104 Grant, Rebecca, Gulf War II - Air and Space Power Led the Way, Arlington, Aerospace Education 
Foundation, 2003; Ripley, 2004, 55 och 71 samt Olsen, 2010, 294. 
105 Ripley, 2004, 72. 
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avancemang. I OEF användes direkt flygunderstöd när markstyrkor gick in i Mazar-i-Sharif, 

Kabul, Kunduz och Kandahar och i OIF när markoffensiven intog Baghdad och Tikrit. I båda 

fallen förekom direkt flygunderstöd från operationens början och empirin indikerar att direkt 

flygunderstöd också var återkommande. Med hänsyn till detta och de tusentals uppdrag inom 

ramen för direkt flygunderstöd som förekom under OIF samt den stora procentuella andel 

under OEF som utgjordes av detsamma tillskrevs de båda fallen värdet Förekom i stor 

utsträckning. 

 

4.1.3 I vilken utsträckning förekom attacker mot logistikfunktionen i anslutning till 
fronten? 
Varken under OEF eller OIF har det ur empirin kunnat urskiljas attacker som enligt den 

operationella indikatorn passar in under den här frågan. Eftersom attacker mot logistiska 

förråd vid fronten inte återfanns i något av de två fallen gavs OEF och OIF värdet Förekom ej 

på den tredje ställda frågan. 

 

Det bör anmärkas att med hänseende till de omfattande attacker som skedde mot 

motståndarens styrkor så finns det en sannolikhet att mål som slagits ut kan ha transporterat 

vapen eller liknande till stridande enheter vid fronten. Det har dock i empirin inte uttryckts 

något syfte att sådana eventuella vapentransporterande mål attackerats av just den 

anledningen. En annan anledning till att några indikatorer funnits kan vara bristfälligt 

empiriskt underlag och ett metodologiskt tillkortakommande. Till exempel hade 

kompletterande intervjuer kunnat bidra med större insikt beträffande attacker mot logistik i 

anslutning till fronten. Eftersom det inte framgår några sådana indikationer i den undersökta 

empirin kan inte frågan tillskrivas något annat värde än Förekom ej. 

 

4.2 Operativ interdiktion 

4.2.1 I vilken utsträckning förekom attacker mot ledningsfaciliteter? 
Vad gäller attacker mot ledningsfaciliteter finns både likheter och skillnader mellan de båda 

fallen. En likhet är att redan under OEF:s inledande dygn så anfölls radarstationer, 

sambandscentraler och militära högkvarter. Även telekrig genomfördes med flyg för att störa 

ut motståndarens radar samt kommunikationsöverföringsförmåga.106 På samma sätt under de 

inledande attackerna i OIF attackerades irakiska radar- och ledningsplatser. I fallet OIF 

                                                
106 Ripley, 2011, 42f samt Lambeth, 2005, 78ff. 
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genomförde koalitionen under hela kriget omfattande attacker för att underminera 

ledningsförmågan och speciellt luftförsvarsledningsförmågan.107 

 

Under OEF skedde sådana mål inte med lika stort fokus efter de inledande attackerna. Redan 

under operationens andra dag genomfördes flyguppdrag i dagsljus eftersom koalitionen 

började känna sig säkrare att deras attacker mot luftförsvaret hade gett önskat resultat. De mål 

som attackerades inledningsvis motiverades av att de skulle möjliggöra handlingsfrihet både i 

luften samt på marken där samtliga mål ska ha haft koppling till motståndarens militära 

förmåga. Det bekräftades senare att luftförsvaret slagits ut och att motståndarens 

ledningsförmåga var kraftigt reducerad.108 Anmärkningsvärt är att på samma sätt som de 

inledande strategiska bombningarna under OIF inte gav önskat resultat visade de initiala 

bombningarna under OEF ha begränsad påverkan på motståndarens vilja att strida.109 

 

Med anledning av att det under OIF skedde kontinuerliga attacker mot motståndarens 

ledningsförmåga gavs värdet Förekom i stor utsträckning. Även om sådana attacker inte var 

lika vanligt förekommande under OEF tillskrevs också det fallet värdet Förekom i stor 

utsträckning. Detta med anledning av att de attacker som gjordes inledningsvis var av sådan 

omfattning att motståndarens ledningsförmåga kraftigt reducerats och att flygstridskrafterna 

kunde verka med handlingsfrihet. Därför bedöms mål inom denna kategori ha attackerats i 

sådan utsträckning att de kan anses vara tillräckligt nedkämpade och att fler attacker således 

inte var nödvändiga. 

 

4.2.2 I vilken utsträckning förekom attacker mot förstärkningar? 
Attacker mot motståndarens styrkor som inte uppehöll sig i fronten förekom i större 

utsträckning under OEF än OIF. Redan under OEF:s inledande dag attackerades 

träningsläger, grottor som motståndaren hade som uppehållsplats samt flygfält tillhörande 

motståndaren. Vidare attackerades även bunkrar och under OEF:s tredje dag gjordes 

omfattande attacker i Herat, Kandahar och Kabul mot träningsläger samt bunkrar. När 

operationen gick in på den femte dagen attackerades bergsgrottor där al Qaeda huserade. 

                                                
107 Ripley, 2004, 38, 46ff; Försvarshögskolan luftoperativa avdelning (FHS/KV Luft), 2004, 7f samt 
Boyne, 2003, 48. 
108 Lambeth, 2005, 85ff samt Grant, 2002, 14. 
109 Grant, 2002, 14 och 18. 
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Attacker mot grottor, flygfält och träningsläger förekom också under operationens andra 

vecka och fortsatt till slutet av oktober.110 

 

När Mazar-i-Sharif intogs i början av november och det flögs 120 uppdrag om dagen var en 

del av dessa attackuppdrag mot uppehållsplatser i grottor. Bombningarna mot grottorna 

fortsatte november ut.111 Flygstridskrafterna användes också till att slå mot förstärkningar 

som flydde mot Mazar-i-Sharif efter den 5 november.112 Under tre veckor i början av 

december var 90 procent av de amerikanska flygstridskrafternas uppdrag dedikerade till att 

attackera grottor i Tora Bora-området dit fientliga trupper flytt. Efter att talibanregimen inte 

längre styrde Afghanistan avstannade bombningarna i landet den 18 december 2001 för första 

gången sedan OEF:s början.113 

 

I OIF gick det inte att utröna att det förekom dedikerade attacker mot motståndarens 

förstärkningar. Istället verkar de attacker som förekom mot sådana mål ha gjorts på grund av 

bristen på önskvärda mål. När det i början av april flögs cirka 600 uppdrag per dag för att slå 

mot motståndarens styrkor och understödja marktrupperna var attackerna mot sådana mål så 

pass omfattande att målen började ta slut. Därför genomfördes under kriget attacker mot 234 

mål bestående av baracker tillhörande irakiska militären samt mot ammunitionsupplag.114 

 

Eftersom attacker mot träningsläger, bunkrar och framförallt grottor förekom i den 

utsträckningen som redovisats ovan tillskrevs analysverktygets femte fråga värdet Förekom i 

stor utsträckning för OEF. Jämföringen med OIF visar att det inte skedde attacker mot 

förstärkningar i någon påtaglig utsträckning utan förekom eftersom de primära målen var slut. 

De attacker som förekom inom ramen för attacker mot förstärkningar bedöms ha utförts inom 

en begränsad tid samt omfattning och värdet för OIF tillskrevs därför Förekom i liten 

utsträckning. 

 

                                                
110 Lambeth, 2005, 80, 88f, 94f och 144; Ripley, 2011, 42f samt Grant, 2002, 19f. 
111 Grant, 2002, 20ff samt Lambeth, 2005, 127f och 143. 
112 Ångström och Duyvesteyn, 2007, 189. 
113 Lambeth, 2005, 145, 149f och 154 samt Grant, 2002, 23. 
114 Ripley, 2004, 68ff samt US CENTAF Assessment and Analysis Division, Operation Iraqi Freedom 
– By The Numbers, CENTAF-PSAB, 2003, 5. 
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4.2.3 I vilken utsträckning förekom attacker mot taktiska försörjningsnätverk? 
I och med att de grottor som motståndaren uppehöll sig i under OEF också utgjorde stora 

förråd med vapen var utsträckningen av denna typ av attacker hög.115 Utöver dessa attacker 

utgjorde vapenförråd och ammunitionsupplag mål från operationens tredje dag till slutet av 

oktober.116 

 

Under OIF återfinns inte lika många händelser som enligt de operationella indikatorerna kan 

utgöra ett svar på analysverktygets sista fråga. Som nämndes under förra frågan är den enda 

indikationen på sådana händelser de 234 mål som anfölls när de primära målen var slut. Av 

dessa mål utgjordes några av ammunitionsupplag. Därför gavs OEF värdet Förekom i stor 

utsträckning medan OIF gavs värdet Förekom i liten utsträckning.  

                                                
115 Lambeth, 2005, 145. 
116 Ibid., 88f och 94f. 



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

31(41) 

4.3 Sammanställning 

I Tabell 3 har analysen sammanställts i det för undersökningen framtagna analysverktyget. 

 
Tabell 3: I tabellen har värden tilldelats de båda fallen på de ställda frågorna. 

Fråga Operationella 
indikatorer 

Värde 
OEF 

Värde 
OIF 

 Direkt 
understöd 
till 
marktrupper 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot motståndarens 
styrkor som inte går 
inom ramen för 
direkt 
flygunderstöd? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera motståndarna, 
men inte direkt kopplat 
till marktruppernas 
avancemang. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

   
 D

en
 n

ek
an

de
 o

pe
ra

tio
ns

ko
ns

te
n I vilken 

utsträckning 
förekom direkt 
flygunderstöd? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
understödja 
marktrupperna under 
strid vid fronten där 
verkan riktades mot 
motståndarens styrkor. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot 
logistikfunktionen i 
anslutning till 
fronten? 

Flygstridskrafterna 
användes mot logistiska 
förråd eller motsvarande 
beläget vid fronten. 

Förekom 
ej. 

Förekom 
ej. 

Operativ 
interdiktion 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot 
ledningsfaciliteter? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera mot faciliteter 
som påverkade 
motståndarens förmåga 
till ledning. Till exempel 
radarstationer. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot förstärkningar? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera områden där 
motståndarens styrkor 
kunde tänkas uppehålla 
sig. Till exempel i 
grottor, bunkrar och 
träningsläger. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

Förekom i 
liten ut-
sträckning. 

I vilken 
utsträckning 
förekom attacker 
mot taktiska 
försörjnings-
nätverk? 

Flygstridskrafterna 
användes för att 
attackera motståndarens 
logistikfunktion och 
förråd bortom fronten. 
Till exempel i grottor. 

Förekom i 
stor ut-
sträckning. 

Förekom i 
liten ut-
sträckning. 
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5. Avslutning 
Kapitlet inleds med att svara på forskningsfrågan. Genom en diskussion återknyts därefter 

syfte, problemformulering samt tidigare forskning till undersökningens resultat. Därefter sker 

en reflektion kring metod, teori och betydelsen för yrkesutövningen. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågan 

Hur kan utfallet av OEF och OIF förklaras utifrån Papes teori om den nekande 

operationskonsten? 

 

Analysen visar att användandet av den nekande operationskonsten förekom i både OEF och 

OIF. Inledningsvis av de båda operationerna förekom attacker mot motståndarens militära 

styrkor inom ramen för direkt understöd till marktrupper vilket också förekom i stor 

utsträckning under hela delen av de undersökta fallen med undantag för attacker mot 

logistikfunktionen. I OIF kollapsade Saddam Husseins regim efter mindre än fyra veckor efter 

att flygstridskrafterna i stor utsträckning understött markoffensiven när de intog både 

Baghdad och Tikrit. Även i OEF var flygstridskrafternas understöd till markoffensiven 

förekommande i stor utsträckning och bidrog i erövrandet av flertalet städer i Afghanistan. 

Marktruppernas avancemang resulterade i att motståndaren sökte sig till grottor i Tora Bora-

området där de också utsattes för omfattande attacker och talibanregimen hade då mist 

förmågan att styra landet och bombningarna avstannade därefter. 

 

De omfattande bombningarna mot grottor under OEF, speciellt senare i det studerade fallet, 

innebär att operativ interdiktion också förekom och bidrog till operationens framgång. De 

inledande attackerna mot ledningsförmågan må ha bidragit till handlingsfrihet för koalitionen 

men det gav lite verkan på motståndarens stridsvilja. Det var snarare i ett senare skede när 

motståndaren flytt för att uppehålla sig i grottor som operativ interdiktion i form av attacker 

mot dessa uppehållsplatser gav önskat resultat. Operativ interdiktion var förekommande även 

under OIF där ledningsplatser attackerades kontinuerligt under kriget för att underminera 

motståndarens ledningsförmåga. Attacker mot taktiska försörjningsnätverk och förstärkningar 

förekom men inte i lika omfattande utsträckning som under OEF med hänsyn till de 

omfattande attackerna mot framförallt grottor. 
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Sammanfattningsvis visar undersökningen att de olika variablerna inte skiljer sig i någon 

anmärkningsvärd utsträckning. De framgångsrika utfallen av OEF och OIF kan utifrån Papes 

teori om den nekande operationskonsten förklaras som att direkt understöd till marktrupper 

var en bidragande faktor. När flygstridskrafterna nyttjades på detta sätt möjliggjordes 

marktruppernas avancemang och intagandet av städer varpå de studerande fallen anses ha nått 

framgång. Operativ interdiktion inom den nekande operationskonsten möjliggjorde 

handlingsfrihet genom att underminera ledningsförmågan hos motståndaren och i fallet OEF 

genererade attacker mot bakre logistik och uppehållsplatser talibanregimens kollaps. 

 

5.2 Diskussion 

Syftet som var att genomföra en jämförande fallstudie av OEF och OIF utifrån Papes 

beskrivning av den nekande operationskonsten har uppnåtts. Med empiriska belägg visar 

undersökningen på den nekande operationskonstens flexibilitet vad gäller framgångskraft 

både mot en reguljär samt en irreguljär motståndare. Denna slutsats bör dock bemötas med ett 

kritiskt förhållningssätt. Även om slutsatsen införlivar trovärdighet med hänsyn till fördelen 

med att underbygga en sådan slutsats med en tvåfallsstudie så bör de kriterier som ligger till 

grund för val av fall beaktas. Båda fallen som studerades är inte exempel på utdragna krig och 

de intervenerande aktörerna är lika. Den nekande operationskonsten har utifrån den här 

undersökningen därför större framgångskraft för fall som uppfyller undersökningens kriterier 

för val av fall än för krig som ej uppfyller dessa. Det bör påpekas att motståndet under 

framför allt OIF utgjorde ett förhållandevis litet militärt motstånd och har nämnts som en 

kamp mellan David och Goliat där David var chanslös.117 En alternativ förklaring till den 

lyckade framgången kan därför vara att motståndet var svagt till den grad att andra faktorer än 

just hur flygstridskrafterna nyttjades kan bidra till att förstå det framgångsrika utfallet. 

Undersökningens slutsats beträffande den nekande operationskonstens framgångskraft bör 

därför förstås utifrån de specifika förhållandena i de studerade fallen och ses som en 

vägledning för kommande krig och konflikter. 

 

I enlighet med undersökningens problemformulering har den nekande operationskonstens 

flexibilitet avseende framgång mot både en irreguljär och en reguljär motståndare undersökts. 

Detta gjordes med två fall som inte framgår av Robert Papes eller Horowitz och Reiters 

tidigare forskning. Som framgår av problemformuleringen samt undersökningens 
                                                
117 Se 3.2 Val av fall. 
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forskningsetiska överväganden har det funnits en medvetenhet och vilja i denna undersökning 

att förebygga kritik mot att undersökningen ska ha anpassat empirin för att överskatta den 

nekande operationskonsten. Med transparenta empiriska belägg har ändå den nekande 

operationskonsten visat sig ha framgångskraft i de studerade fallen och undersökningens 

resultat innebär även att trovärdigheten för Robert Papes samt Horowitz och Reiters tidigare 

forskning inte bör minska. Undersökningens resultat bidrar också till att ge beslutsfattare två 

exempel på när den nekande operationskonsten tycks vara framgångsrik. En sådan insikt kan 

underlätta för planering av framtida operationer när beslut måste fattas på otillräcklig 

information. 

 

Anmärkningsvärt är att de initiala attackerna under OIF som syftade till att dekapitera 

Saddam Husseins regim inte tycks ha gett önskat resultat och detta var enligt Robert Pape 

också fallet under ODS.118 Den nekande operationskonsten skulle därför vara anledningen till 

att önskat resultat nåddes i både ODS och OIF. Denna undersökning har dock inte studerat 

OIF utifrån John Wardens luftmaktsteorier och kan därför inte med vidare belägg yttra sig om 

de strategiska bombningarnas påverkan på utfallet av operationen. 

 

Under de inledande dygnen av OEF användes operativ interdiktion i större utsträckning än 

understöd till marktrupper som inte skulle ha gett någon större påverkan på motståndarens 

vilja att fortsätta kriga. Istället kom de önskade resultaten efter att marktrupperna intaget de 

olika städerna och flygstridskrafterna fokuserat på att stödja offensiven. Detta går i linje med 

Papes påstående om att direkt understöd till marktrupper är det som bör fungera bäst mot 

irreguljära motståndare. Det var först efter att marktrupperna intagit städer i Afghanistan som 

operativ interdiktion mot grottor tycks ha bidragit till önskat utfall.  

                                                
118 Se 1.2 Tidigare forskning. 
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5.3 Reflektion 

Undersökningen genomfördes som en strukturerad, fokuserad och jämförande fallstudie. Det 

ses i efterhand som en lämplig forskningsstrategi vilken bidrog till att kunna besvara 

frågeställningen och uppfylla undersökningens syfte. Undersökningen fokuserar på den 

nekande operationskonsten och ytterligare eventuella förklaringar till att just de studerade 

fallen anses som lyckade är således outforskade. En utmaning med en fallstudie är som 

nämnts under metodkapitlet att avgöra till vilken grad ett fenomen påverkar utfallet. Detta 

bidrar också till att bemötandet av undersökningens resultat bör ske med ett kritiskt 

förhållningssätt och ett öppet sinne beträffande alternativa förklaringar till de studerade 

fallens utfall. 

 

Med den kvalitativa textanalysen har ändå kopplingar mellan den nekande operationskonstens 

förekomst och de framgångsrika utfallen av de två operationerna identifierats. Detta stärker 

den nekande operationens framgångskraft. Den kvalitativa ansatsen påverkas av forskarens 

förförståelse vilket kan ha inverkan på undersökningens resultat. Med en eftersträvan att 

bibehålla transparens genom undersökningen har källor redovisats i stor utsträckning och 

ställningstaganden är motiverade vilket ger en möjlighet till kritisk granskning och 

reproducering. Det bör också klargöras att det under klassificeringen av det empiriska 

innehållet finns en risk att eventuella händelser som går inom ramen för analysverktyget av 

misstag har förbisetts, alternativt inte framkommer i den studerade litteraturen, vilket skulle 

kunna ha genererat ett något annorlunda svar. Därför bör slutsatser gällande attacker mot 

logistikfunktionen vid fronten som tillskrevs värdet Förekom i liten utsträckning ske med 

varsamhet. Den valda metoden kan inte helt utesluta att sådana attacker skedde i verkligheten. 

Kompletterande intervjuer hade kunnat bidra med större insikter gällande händelser i de 

undersökta fallen. Med tanke på den stora förekomsten av den nekande operationskonsten 

bedöms det dock som att ytterligare händelser som förbisetts skulle ha bidragit till försumbara 

skillnader för undersökningens resultat. 

 

Teorin om den nekande operationskonstens framgång i krig återfinns i de studerade fallen. 

Analysverktyget som utarbetats från undersökningens teoretiska ramverk gav möjligheten att 

strukturera analysen och klassificera empirin på ett lämpligt sätt som underlättade att svara på 

forskningsfrågan. 
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Beträffande resultatens betydelse för yrkesutövningen ger detta ett större beslutsunderlag för 

beslutsfattare vid planering och genomförande av luftoperationer mot både en irreguljär och 

en reguljär motståndare. Beslutsfattare bör dock se till undersökningens resultat i förhållande 

till de specifika omständigheterna i OEF och OIF. Detta för att undvika risken att få en 

förvrängd verklighetsuppfattning om det åligger alternativa förklaringar som påverkat det 

lyckade utfallet i de studerade fallen. Detta är extra viktigt när oaktsamma beslut kan leda till 

oönskade konsekvenser med bland annat människor som mister livet. 

 

Det är också med hänsyn till sådana konsekvenser som gör att forskningen kring hur 

flygstridskrafterna ska användas viktig. Liknande att en läkare inte genomför kirurgiska 

ingrepp på människor utan vetenskapliga belägg är det därför rimligt att militära samt 

politiska beslutsfattare har belägg för besluten som tas när soldaters och civilas liv riskeras. 

Ett godtyckligt beslutsfattande kan inte anses bidra till att skapa trovärdighet för 

verksamheten som genomförs. Saknas stödet från de egna civila eller befolkningen som avses 

skyddas skapas inte de bästa förutsättningarna för att nå framgång119. Undersökningens 

resultat bidrar till att förebygga ett godtyckligt beslutsfattande men med tanke på dess 

tillkortakommanden motiveras att ytterligare forskning avseende användandet av 

flygstridskrafterna är nödvändigt. 

 

5.4 Vidare forskning 

Utifrån denna undersökning går det att identifiera behov av vidare forskning med hänsyn till 

undersökningens tillkortakommanden. För att slutsatserna i undersökningen ska kunna stärkas 

ytterligare bör fall studeras som väljs utifrån andra kriterier. Det vore intressant att studera fall 

där konflikten varit tidsmässigt mer utdragen och där motståndet är mer jämlikt. För att stärka 

eller försvaga den här undersökningens resultat skulle de båda fallen behöva studeras i syfte 

att klargöra om det fanns specifika förutsättningar som kan ha påverkat koalitionernas 

framgång när den nekande operationskonsten förekom i den stora utsträckningen som den 

gjorde. 

  

                                                
119 Lundberg, 1997, 13. 



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

37(41) 

Litteratur och referensförteckning  

Litteratur 
Boyne, Walter J., Operation Iraqi Freedom: What Went Right, What went Wrong, And Why, 

Tom Doherty Associates Book, New York, 2003. 

 

David, Matthew och Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2016. 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.), 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012. 

 

Försvarshögskolan luftoperativa avdelning (FHS/KV Luft), Tillbaka till framtiden? Tankar 

om luftoperationerna över Irak 2003. FHS/KVI, Elanders Gotab AB, Vällingby, 2004. 

 

George, Alexander L. och Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the 

social sciences, MIT, Cambridge, Mass., 2005. 

 

Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997. 

 

Jensen, Tommy och Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 

2016. 

 

Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2003. 

 

Kohn, Richard H., Harahan, Joseph Patrick, Ferrari, Dino och Douhet, Giulio, The Command 

of the Air, University of Alabama Press, 2010. 

 

Lambeth, Benjamin S., Air power against terror: America's conduct of Operation Enduring 

Freedom, RAND Corp., Santa Monica, CA, 2005. 

 



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

38(41) 

Lundberg, Anders, Vägar till svensk officersetik: grundtext till militär etikutbildning, 

Försvarshögskolan, Stockholm, 1997. 

 

Murray, Williamson och Scales, Robert H., The Iraq war: a military history, Harvard 

University Press, Cambridge, Mass., 2003. 

 

Olsen, John Andreas (red.), A history of air warfare, 1st ed., Potomac Books, Washington, 

D.C., 2010. 

 

Pape, Robert Anthony, Bombing to win: air power and coercion in war, Cornell University 

Press, Ithaca, N.Y., 1996. 

 

Ripley, Tim, Air war Afghanistan: US and NATO air operations from 2001, Pen and Sword 

Aviation, Barnsley, 2011. 

 

Ripley, Tim, Air war Iraq, Pen and Sword Aviation, Barnsley, 2004. 

 

Sohlberg, Peter och Sohlberg, Britt-Marie, Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod, 3., [kompletterade och utvidgade] uppl., Liber, Stockholm, 2013. 

 

Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013. 

 

Warden, John A., The air campaign: planning for combat, Rev. ed., toExcel, San Jose, 1998. 

 

Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. 

 

Yin, Robert K., Case study research: design and methods, 4. ed., SAGE, London, 2009. 

 

Ångström, Jan och Duyvesteyn, Isabelle (red.), Understanding victory and defeat in 

contemporary war, Routledge, London, 2007. 

 

Ångström, Jan och Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, 

Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2015.  



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

39(41) 

Rapporter och artiklar 

Belkin, Aron; Clark, Michael; Gokcek, Gulriz; Hinckley, Robert; Knecht, Thomas och 

Patterson, Eric, ”When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial 

Denial”, Security Studies, Vol. 11, No. 4, 2002. 

 

Bratton, P. C., ”WHEN IS COERCION SUCCESSFUL?: And why can't we agree on it?”, 

Naval War College Review, Vol. 58, No. 3, 99-120, 2005. 

 

British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, Her Majesty’s Stationery 

Office, London, 2003. 

 

Flyvbjerg, Bent, ”Five Misunderstandings About Case-Study Research”, Qualitative Inquiry, 

Vol. 12, No. 2, 219-245, 2006. 

 

Grant, Rebecca, Gulf War II - Air and Space Power Led the Way, Arlington, Aerospace 

Education Foundation, 2003. 

 

Grant, Rebecca, The Afghan Air War, Arlington, Aerospace Education Foundation, 2002. 

 

Griffith Jr., Thomas E., “Strategic Air Attacks on Electrical Power: Balancing Political 

Consequences and Military Action”, Strategic Review, Vol. 23, No. 4, 38-46, 1995. 

 

Hilburgh, Adam W., ”Catherine the Great: A Case for Operational Art”, The Journal of Slavic 

Military Studies, Vol. 27, No. 2, 283-295, 2014. 

 

Horowitz, Michael och Reiter, Dan, “When Does Aerial Bombing Work? Quantitative Emp 

rical Tests, 1917*1999”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, No. 2, 147-173, 2001. 

 

Jakobsen, Peter Viggo, ”Pushing the Limits of Military Coercion Theory”, International 

Studies Perspectives, Vol. 12, No. 2, 153-170, 2011. 

 

Kuehl, Daniel T., ”Airpower vs. electricity: Electric power as a target for strategic air 

operations”, Journal of Strategic Studies, Vol. 18, No. 1, 237-266, 1995. 



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

40(41) 

Maitre, B. R., ”The paradox of irregular airpower”, Air & Space Power Journal, Vol. 21, No. 

4, 36-41, 2007. 

 

Minwoo, Yun, ” Insurgency warfare as an emerging new mode of warfare and the new 

enemy”, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 22, No. 1, 111-125, 2010. 

 

Mueller, Karl, ”Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power”, 

Security Studies, Vol. 7, No. 3, 1998. 

 

Pape, Robert A., ”The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden”, 

Security Studies, Vol. 7, No. 2, 191-214, 1997. 

 

Stone, John, ”Escalation and the War on Terror”, Journal of Strategic Studies, Vol. 35, No. 5, 

639-661, 2012. 

 

Tovy, Tal, ”Fighting against Irregular Forces: Afghanistan as a Test Case”, Military and 

Strategic Affairs, Vol. 3, No. 2, 49-60, 2011. 

 

US CENTAF Assessment and Analysis Division, Operation Iraqi Freedom – By 

The Numbers, CENTAF-PSAB, 2003. 

 

Wager, Elizabeth och Wiffen, Philip J., ”Ethical issues in preparing and publishing systematic 

reviews”, Journal of Evidence-Based Medicine, Vol. 4, 130-134, 2011. 

 

Warden, John A., ”Success in modern war: A response to Robert Pape’s bombing to win”, 

Security Studies, Vol. 7, No. 2, 172-190, 1997. 

 

Warden, John A., ”The Enemy As A System”, Airpower Journal, Vol. 9, No. 1, 40-55, 1995. 

 

Watts, Barry D., ”Ignoring Reality: Problems of theory and evidence in security studies”, 

Security Studies, Vol. 7, No. 2, 115-171, 1997.  



Henrik Dunert 2017-06-11  
OP15-18 

 
 

41(41) 

Elektroniska källor 

RAND, Standards for High-Quality Research and Analysis, 2017, 

http://www.rand.org/standards/standards_high.html (Hämtad 2017-05-08). 


