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Warden och Pape – En teoriprövning på Libyenkriget 2011 
 
ABSTRACT: 
Airpower has shown its usefulness throughout many wars and was seen as a key instrument in the 
Libyan war 2011. However, the use of airpower and how it should be applied has been a highly 
debated topic for as long as airpower has been around. Two theorists, John A. Warden III and Robert 
A. Pape, have received a lot of attention and there is a debate regarding which one of these theorists 
has the best solution on how to use airpower.  
 
The purpose with this essay is to apply some of the two theorists’ ideas on the Libyan war 2011 and 
investigate their explanatory power in the conflict. To reach an answer, a case study has been used 
with a theory testing method which would further seek to contribute to the debate that exists 
between the two theorists.  
 
Results show that some parts of the theorists’ ideas have a high explanatory power in the conflict and 
some parts do not. As individuals, they cannot explain the whole war, but together their ideas have a 
high explanatory power in the conflict.  
 
Based on the ongoing debate that provides two different ways of using airpower, the conclusions 
suggest that a combination of the two theorists’ ideas might be the answer to how airpower can be 
employed in the best way for future operations. Further research is required to investigate this 
thesis. 
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1. Inledning  

 

Luftmakt1 och dess betydelse för krigföring växte under världskrigen. Under andra världskriget 

visade flyget sin betydelse genom bland annat övervakning, påverkan på logistikkedjor och 

understöd till marktrupper.2 I mer nutida krig, som Libyenkriget 2011, nämns luftmakten vara 

ett effektivt instrument och avgörande för att uppnå seger.3  

 

Utvecklingen av teorier kring användning av luftmakt började tidigt och många teoretiker har 

dykt upp under åren med egna infallsvinklar kring hur luftmakt bör användas.4 Två av dessa 

teoretiker har fått stor uppmärksamhet. Den första, John A. Warden III, gav ut en bok som 

syftar till att förklara hur en sammanhängande och förenad luftoperation bör gå till.5 Med denna 

bok om hur luftmakt på bästa praktiska sätt ska användas ville han förmedla ett ramverk och 

ett förtydligande över den komplexa miljön i luftens krigföring. Dessutom ville han provocera 

fram en debatt för att på nytt väcka intresset för den sanna potentialen luftmakt kan ha.6 Några 

år efter att Warden hade släppt sin bok publicerade Robert A. Pape en bok där han presenterar 

sin teori beträffande luftmakt. Han kritiserar bland annat strategisk bombning och anfall mot 

ledning, vilket förespråkas enligt Wardens teori.7 En debatt påbörjas således om vilken 

                                                 

1 Luftmakt definieras som förmågan till att bruka makt från luften för att på så sätt åstadkomma 

strategiska, operativa eller taktiska mål. Meilinger, Phillip S., Airwar: theory and practice, Frank 

Cass, Portland, OR, 2003, s. 1.  

2 Krause, Merrick E., ”Airpower in modern wars”, Air & Space Power Journal, Air University, USA, 

2016, s. 43. 

3 Angstrom, Jan & Widen, Jerker J., Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, 

Milton Park, Abingdon, Oxon, 2015, s. 147.  

4 Ibid., s. 165-166. 

5 Se Warden, John A. III, The air campaign: planning for combat, Rev. ed., toExcel, San Jose, [1988] 

1998. 

6 Olsen, John Andreas, John Warden and the renaissance of American air power, Potomac Books, 

Dulles, Virginia, 2007, s. 64. 

7 Pape, Robert A., Bombing to win: air power and coercion in war, Cornell University Press, Ithaca, 

N.Y., 1996, s. 79-86 och 316-318. 
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teoretiker som har svaret på luftmaktens utnyttjning. Användningen av luftmakt i Libyenkriget 

2011 visade sig vara avgörande och det är därför av intresse att se hur väl Wardens respektive 

Papes teorier kan appliceras på kriget för att bidra till debatten samt undersöka framtida 

användning av luftmakt.  

 

1.1 Bakgrund  

Kriget i Libyen utspelade sig under 2011 där västmakter med hjälp av luftmakt besegrade 

Qaddafis regim. I kriget användes luftmaken på ett ändamålsenligt sätt i olika aspekter och kan 

således ses som en modell för hur luftmakten bör utnyttjas.8 I kommande stycke ges kort 

bakgrund till varför kriget utbröt, dessutom presenteras de två avgörande operationerna 

Odyssey Dawn och Unified Protector. 

 

En revolution som startat i Libyens grannländer spred sig in i Överste Muammar Qaddafi styre 

2011. Qaddafi hade under 41 år som diktator styrt i Libyen, men hotades nu av protester och 

uppkomsten av mindre rebellgrupper. Rebellerna drev ut auktoriteter från städer tillhörande 

Qaddafis regim vilket gjorde att rebellerna fick kontroll över en signifikant del av Libyens 

territorier. Det uppskattades inte av Qaddafi varpå han satte in sina styrkor och med brutal kraft 

slog tillbaka mot rebellerna. Han genomförde även bombräder från luften mot 

civilbefolkningen för att sätta dessa i skräck och hotade med att fortsätta dessa bombningar om 

inte upproret slutade. Detta hot mot civilbefolkningen var något omvärlden inte tänkte acceptera 

så västmakter började planera för ett ingripande. Steg ett var att upprätta en no-fly zone vilket 

innebär att neka motståndarens möjlighet till att agera från luften eller kunna påverka 

luftrummet över ett visst område. I valda delar av Libyen upprättades detta vilket genomfördes 

under operationen Odyssey Dawn som började den 19 mars 2011. Med missiler och flygräder 

förstördes Qaddafis luftförsvar på 72 timmar och en no-fly zone var upprättad. Operationen 

                                                 

8 Grand, Camille, ”The French Experience: Sarkozy’s War?”, Precision and purpose: airpower in the 

Libyan civil war, RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2015, s. 202-203. 
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lyckades med sitt syfte att initialt skydda civilbefolkningen, men för att lyckas på lång sikt 

skydda dem krävdes en större operation. Den upprättade no-fly zonen gav NATO och dess 

allierade möjligheter att i stort sätt genomföra vilket flyguppdrag de ville utan att bli påverkad 

av regimen, vilket visade sig effektivt i den kommande operationen. Den 31 mars startade den 

NATO-ledda operationen Unified Protector med 18 deltagande nationer och tog slut den 31 

oktober i och med Qaddafis fall.9 

 

1.2 Forskningsöversikt  

Under forskningsöversikten presenteras Wardens och Papes tidigare verk och den debatt som 

uppstått därefter. Syftet är att ge en bild av varför debatten kan ha uppkommit samt presentera 

kärnpunkter kring hur de både teoretikerna tänker.  

 

Wardens bok The Air Campaign publicerades 1988 där problem en beslutsfattare kan ställas 

inför tas upp samt hur beslutfattare bör tänka vid utformandet av en plan inför en operation.10 

Warden förespråkar starkt strategisk bombning där förlamning av motståndaren sker genom 

attacker mot viktiga punkter. I bokens tredje kapitel får det extra stor uppmärksamhet då viktiga 

mål presenteras.11 Idéerna han har i boken preciseras och förtydligas i artikeln ”The Enemy As 

A System” där han presenterar Femringsmodellen som återspeglar en fiendes uppbyggnad.12 

Han kommer fram till sina slutsatser nästan enbart via deduktiva slutledningar och med få 

empiriska bevis. Det innebär att han drar slutsatser ur logiska premisser som han tar för givet 

som sanning.13 Exempelvis sker detta när han skriver om hur strategisk bombning mot ledning 

                                                 

9 Mueller, Karl P.,” Examining the Air Campaign in Libya”, Precision and purpose: airpower in the 

Libyan civil war, RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2015, s. 1-29 och 40-42. 

10 Warden, The air campaign: planning for combat, s. 141. 

11 Ibid., s. 33-55. 

12 Se Warden, John A. III, ”The Enemy As A System”, Airpower Journal, USA, 1995. 

13 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie, Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod, 

3., [kompletterade och utvidgade] uppl., Liber, Stockholm, 2013, s. 143-144. 
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gör att motståndaren förlamas och kan besegras.14 Inga källor anges, men resonemanget han för 

håller en logisk tankebana vilket resulterar i en rimlig slutsats. 

 

Åtta år senare, 1996, släppte Robert A. Pape boken Bombing to Win; Air Power and Coercion 

in War. Syftet med boken var att analysera tvångsmakt från luften, när det kan fungera och 

vilken typ av tillvägagångssätt som fungerar bäst.15 Han presenterar fyra olika teorier kring hur 

tvångsmakt kan uppnås och identifierar dessa som punishment, risk, decapitation och denial. 

Av de fyra tvångsmaktsteorierna dömer han ut tre och förespråkar den fjärde, denial (den 

nekande operationskonsten). Teorin går ut på att attackera motståndarens militära styrkor och 

försvaga dess front.16 Det som blir intressant för debatten med denna bok är att Wardens teorier 

hamnar under teorin decapitation, vilket Pape är tydlig med inte är en effektiv strategi. 

Dessutom menar Pape att strategisk bombning inte fungerar idag och inte heller något som 

kommer att fungera i framtiden.17 Påståendet blir således direkt kritik mot Warden. Kritiken 

mot Warden förstärks i en artikel där Pape skriver om hur strategisk bombning har stora 

begränsningar och inte är något som kan användas för att vinna krig.18 Papes argument styrks 

nästan enbart av induktiva slutledningar och kvantitativa data vilket betyder att han förhåller 

sig till ett positivistiskt forskningsparadigm där matematik och linjär logik ligger som grund.19  

 

Som svar till Papes följer därefter två artiklar, den ena är skriven av Warden och den andra av 

Barry D. Watts. Watts framför kritik mot Papes bok från två vinklar, där den ena vinkeln 

                                                 

14 Warden, The air campaign: planning for combat, s. 44-50. 

15 Pape, Bombing to win: air power and coercion in war, s. 1. 

16 Ibid., s. 55-58. 

17 Ibid., s. 316-320. 

18 Se Pape, Robert A., ”The limits of precision‐guided air power”, Security Studies, 7:2, 1997. 

19 Sohlberg & Sohlberg, Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod, s. 143 och 261-

262. 
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handlar om problem med den positivistiska ansatsen vilket då blir kritik mot validiteten20 i 

Papes bok. Den andra vinkeln handlar om att Watts, ur sitt eget forskningsparadigm, analyserar 

och kritiserar Papes empiriska fall där slutsatserna enligt honom är svaga.21 Kritiken grundar 

sig alltså i att Watts anser att Pape har ett för generaliserande förhållningssätt till krig, som 

enligt Watts är långt mer komplicerade än vad Pape framställer de som. Watts menar att krig 

innehåller oändligt antal osäkerheter med kausala samband som inte kan förklaras med 

matematik eller linjär logik. Det är bättre att ta en kvalitativ ansats till luftstridskrafternas 

utnyttjning i krig.22 

 

Wardens svar till Pape kom i artikeln ”Success in modern war: A response to Robert Pape's 

bombing to win”. Warden menar på att strategisk bombning visst fungerar och att krig inte går 

ut på att besegra de militära krafterna. Genom strategisk bombning uppnås huvudmålet vilket 

är att vinna freden och Papes tankar är således missvisande. Warden menar vidare på att Pape 

inte greppat den revolutionära påverkan strategisk bombning kan ha vilket betyder att Papes 

argument faller.23 Argumentation som Warden för i artikeln finner sin grund i hans 

femringsmodell där han i varje nivå förklarar varför Papes slutsatser inte är hållbara. Det hela 

avrundas med exempel från Gulfkriget som Warden använder som argumentation för att stärka 

sina idéer.24  

 

Papes svar på den kritik som riktats mot honom i de senaste två artiklarna återfinns i artikeln 

”The airforce strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden”. I artikeln har Pape som 

                                                 

20 Validitet: Att det som avses mätas faktiskt mäts. Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, 

Towns, Ann E. och Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 58. 

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

Studies, 7:2, 1997, s. 115-117. 

22 Ibid., s. 159-164. 

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

Security Studies, 7:2, 1997, s. 173-178. 

24 Ibid., s. 190. 
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mål att bemöta den kritik han fått från Watts och Warden. I Papes svar ger han tydliga tecken 

på att han inte alls samtycker med det forskningsparadigm som kritiken kommer från, ett 

paradigm som han avfärdar som märkligt eller underligt tillvägagångssätt för att undersöka 

fenomenet krig.25 I slutet av sin artikel bemöter han den kritik han fått från Warden varpå Pape 

återigen förkastar användning av strategisk bombning.26 

 

1.3 Problemformulering, syfte och forskningsfråga 

Tidigare forskning visar på att det inte råder någon konsensus angående luftmaktens 

användning. På grund av Papes och Wardens olika sätt att tänka kring krig har två olika teorier 

dykt upp som båda säger sig förespråka rätt sätt att använda luftmakten på. Det skapar således 

problem och osäkerheter kring vilken teori som faktiskt är den rätta att använda, exempelvis till 

framtida konflikter. 

 

I Libyenkriget 2011 användes luftmakten på ett ändamålsenligt sätt och ses som nyckeln till 

framgång. Hur ser då förklaringskraften27 ut till kriget för de båda teoretikerna? Då luftmakten 

anses vara använd på ett framgångsrikt sätt innebär det att hållbarheten hos de båda 

teoretikernas idéer testas där svaret ämnar bidra till den rådande debatten mellan Papes och 

Wardens tankar kring luftmakt. Dessutom ger det i sin tur lite mer klarhet hur luftmaktens kan 

användas i framtiden.  

 

Uppsatsen har alltså som syfte att genom en teoriprövande fallstudie undersöka hur hög 

förklaringskraft Warden och Papes teorier om luftmakt har på Libyenkriget 2011, vilket vidare 

                                                 

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

Studies, 7:2, 1997, s. 194-200. 

26 Ibid., s. 212-214. 

27 I förklarande studier söker forskaren svar på exempelvis varför ett utfall skedde som det gjorde. 

Förklaringskraft blir således ett mått på hur väl en teori kan förklara ett utfall som skett. Esaiasson, et 

al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 37-38. 
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ska bidra till debatten mellan de båda. För att svara på det ställda problemet och det syfte 

uppsatsen har kommer följande forskningsfråga att besvaras: 

 

 Hur hög förklaringskraft har Papes och Wardens teorier kring utnyttjandet av luftmakt 

i Libyenkriget 2011? 

 

1.4 Avgränsningar  

Kriget i Libyen 2011 avgränsas till de sammanhängande operationerna Odyssey Dawn och 

Unified Protector. Datumen för undersökning avgränsades därför till starten på den första 

operationen (19 mars 2011) till slutet på den andra (31 oktober 2011), datum då luftmakt från 

NATO med allierad inträdde respektive lämnade konflikten. Denna avgränsning användes då 

uppsatsens ämnar undersöka utnyttjandet av luftmakten.  

 

De båda teoretikerna har teorier som sträcker sig utanför luftmaktens användning, så för att 

avgränsa mot syftet så kommer den här uppsatsen enbart undersöka deras teorier om 

luftmaktens användning. Teoretikernas tankar och idéer avgränsas därför till Papes teori Den 

nekande operationskonsten och Wardens teori Fienden som ett system.  

 

1.5 Disposition  

I arbetets första kapitel presenterades bakgrunden, den debatt som uppstått mellan de två 

teoretikerna samt det problem och syfte som avses avhandlas. Här återfinns även 

forskningsfrågan som ska besvaras samt uppsatsens avgränsningar.  

 

I det andra kapitlet presenteras Papes teori Den nekande operationskonsten och Wardens teori 

Fienden som ett system.  

 

I det tredje kapitlet presenteras den valda metoden med för- och nackdelar, operationalisering 

av teorierna, val av fall, diskussion kring empirin samt forskningsetiska överväganden.  
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Det fjärde kapitlet prövar teoriernas förklaringskraft i Libyenkriget 2011 med hjälp av den valda 

metoden.   

 

Kapitel fem sammanfattar undersökningen för att sedan föra en diskussion kring resultatet samt 

resonera kring undersökningens relevans för yrkespraktiken och behov av vidare forskning.  



Joakim Byström 2017-06-11  

OP15-18 

12(48) 

 

2. Teori 

 

I det här avsnittet redogörs användandet av luftmakten i Papes teori Den nekande 

operationskonsten och Wardens teori Fienden som ett system. 

 

2.1 Robert A. Pape  

Robert A. Pape redovisar i sin bok Bombing to Win en teori som undersöker framgångar och 

misslyckanden med militär tvångsmakt. Han slår där fast att tvångsmakt bäst uppnås när 

motståndarens svagheter i militära tillgångar attackeras.28 Som tidigare sagts så är inte hans 

teorier om tvångsmakt i sig fungerar intressant till den här undersökningen. Istället används 

hans teori om hur luftmakten bör användas. Luftmakten är det bästa instrumentet enligt honom 

för att lyckas uppnå en framgångsrik tvångsmakt och på så sätt vinna kriget.29 I Bombing to 

Win redogör han för fyra olika teorier om luftmaktens användning, men förespråkar endast en. 

Han menar att luftmakt själv inte kan uppnå seger, men att teorin kring Den nekande 

operationskonsten är bästa vägen att gå.30 För flyget innebär teorin att slå på motståndarens 

militära styrkor/tillgångar och försvaga dem tills de egna markstyrkorna kan gå in i dessa 

områden och nå ett avgörande, utan att lida av större förluster.31 Den nekande 

operationskonsten förekommer i tre övergripande delar; Understöd till marktrupperna, 

Operativ Interdiktion och Strategisk Interdiktion. 

 

2.1.1 Den Nekande Operationskonsten 

I Understöd till marktrupperna ligger informationsinhämtning, attacker mot motståndarens 

främsta förband och dessa förbands bakomliggande logistiska resurser i fokus. Tyskarna var de 

                                                 

28 Pape, Bombing to win: air power and coercion in war, s. 19. 

29 Ibid., s. 55. 

30 Ibid., s. 314. 

31 Ibid., s. 69. 
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som under första världskriget utvecklade detta då de ville neka motståndaren möjlighet att 

förstärka platser där genomslag nåtts.32 Det direkta understödet flyget levererar till 

marktrupperna ska alltså ha i syfte att försvaga motståndarens förband på fronten och på så vis 

skapa en genomträngningslucka för marktrupperna. Terräng kan då både ta och behållas med 

minimala förluster.33 Tillsammans med marktrupper sätts motståndaren på press och lämnas 

med två dåliga alternativ; antingen kraftsamla sina marktrupper, men då bli ett lättare mål för 

luftmakterna, eller sprida ut sig för att undvika lufthotet, men då bli ett lättare mål för 

marktrupperna.34 

 

Operativ Interdiktion handlar om att påverka och slå mot logistikkedjor och essentiella 

stödfunktioner i operationsområdet för att på så vis påverka den operativa förmågan hos 

motståndaren på fronten. Reserver, underhållssystem kommunikations- och ledningsplatser är 

lämpliga mål inom ramen för Operativ Interdiktion.35 Dock är ledningsplatser inte ett lika 

viktigt mål om motståndaren befinner sig i ett statiskt tillstånd, då ledning av trupper inte är av 

lika stort behov.36  

 

Strategisk Interdiktion handlar om att slå motståndaren på djupet, mot krigsmateriel eller den 

logistikkedja som finns mellan produktion och fronttrupperna. Målen som väljs ut baseras på 

att ge en effekt längre fram i tiden och inte just i stridens hetta. Genom att slå på dessa punkter 

ska andelen krigsmateriel till fronten minskas över tid. Två alternativ finns, antingen attackeras 

små kritiska delar i produktionen eller så sker en kraftsamling och det slås mot hela 

produktionskedjan för att minska andelen vapen och materiel till motståndarens trupper. Att slå 

mot transportindustrin är ett bra exempel på det senare alternativet menar Pape.37 

                                                 

32 Pape, Bombing to win: air power and coercion in war, s. 70-71. 

33 Ibid., s. 70-71 och 78. 

34 Pape, Robert A., ”The True Worth of Air Power”, Foreign Affairs, 83:2, 2004, s. 119-120. 

35 Pape, Bombing to win: air power and coercion in war, s. 72-73. 

36 Ibid., s. 77-78. 

37 Ibid., s. 71-72. 
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Sammantaget så är det en gemensam kraftsamling av luft och mark som slår på motståndarens 

styrkor/tillgångar som förespråkas av Pape. Hela strategin syftar följaktligen på att försvaga 

motståndarens front så pass mycket att denne inte ser något annat alternativ än att gå med på 

de ställda kraven. Ju större fokus det är på att försvaga motståndarens front, desto mer uppfylls 

Papes teori Den nekande operationskonsten.  

 

2.2 John A. Warden III 

 

Warden förespråkar strategisk bombning och väljer helst bort att slå mot de militära styrkorna. 

Genom att attackera strategiska punkter så ska motståndarens organisation förlamas så mycket 

att denna inte klarar att föra krig.38 Kommande stycke syftar till att förklara några av hans tankar 

och idéer kring hur luftmakten bör användas. Från hans artikel ”The Enemy As A System” 

(Fienden som ett system) fås huvudteorin till den här uppsatsen. Det som hittas i artikeln är ett 

förytligande av en motståndares uppbyggnad där Tyngdpunkter, Femringsmodellen och 

Parallella Attacker tas upp.  

 

2.2.1 Fienden som ett system 

Termen tyngdpunkt är användbar när planer för attacker utformas mot motståndaren. Med 

tyngdpunkt menas den punkt där motståndaren är som svagast eller mest ömtålig och där en 

attack har störst chans att vara avgörande, varför den punkten bör attackeras.39 Förståelse kring 

termen tyngdpunkt är lättare att förstå än själva utförandet, då en motståndare är unik och kan 

ha flera olika tyngdpunkter som ger olika effekt om attacker utförs mot dessa. Därför är det 

viktigt att förstå motståndaren som ett system vilket förenklas av Wardens femringsmodell, en 

                                                 

38 Warden, ”The Enemy As A System”, s. 9-10. 

39 Warden, The air campaign: planning for combat, s. 7. 
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modell som beskriver kritiska punkter som en motståndare är uppbyggd av.40 De fem ringarna, 

där tyngdpunkter kan hittas i varje ring, är en illustration av en motståndares uppbyggnad där 

ledning, systemförutsättningar, infrastruktur, population och stridskrafter återfinns.41 

Ledningen är den absolut viktigaste ringen att attackera och övriga ringar kommer i fallande 

ordning enligt Figur 1. Warden vill uppnå en systemkollaps och menar att den strategiska 

bombningen kan uppnå just det. Nedan redogörs för de fem olika ringarna, den viktigaste ringen 

först, och vad som kan ingå som mål i dessa. 

 

Figur 1. Författarens tolkning av Wardens femringsmodell. Ju närmre mitten av modellen, desto viktigare ring. 

 

Ledning är den ring som den viktigaste att slå. Genom att slå mot ledningen kommer en 

motståndare tappa förmåga att leda sina resurser varpå denne då förlorar förmågan att föra krig. 

En ledning styr sina tillgångar med olika kommunikationshjälpmedel varpå dessa också blir ett 

mål. Om inte ledningen kan nås ska de övriga ringarna slås ut för att få ledningselementen att 

inse att ett medgivande är ett måste.42  

 

                                                 

40 Warden, ”The Enemy As A System”, s. 10. 

41 Ibid., s. 4-9. 

42 Ibid., s. 10-11. 
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Näst i prioriteringsordningen är systemförutsättningar. Det är faciliteter eller processer som en 

stat inte klarar sig utan för att fortsätta kunna föra krig. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

attacker riktade mot objekt relaterade till krig eller krigföring. Elverk, gasverk och oljedepåer 

kan fungera likaväl.43 

 

Infrastruktur blir prioritet tre att attackera. Genom att attackera en motståndares möjlighet till 

att transportera eller producera materiel och förnödenheter så påverkas dess förmåga att bemöta 

hot. I slutändan betyder att det blir svårt att motstå de krav som ställs av den andra parten. Mål 

som ses inom ramen för infrastruktur är exempelvis broar, militära byggnader, industrier, 

järnväg, flygplatser och hamnar.44 

 

Näst följer ett mål som Warden själv har svårt att motivera vilket är en attack mot populationen. 

Även om moralen skulle sättas åt sidan så skulle det krävas stora resurser för att påverka 

motståndaren strategiskt då befolkningen är för stor för att bekämpa och kan vara för stark för 

att bli påverkad.45 Det går emellertid att se populationen på en annan nivå än strategisk. Personal 

som sköter viktiga system kan ses som mål. Exempelvis flygpersonal är av intresse då deras 

förmågor är svåra att ersätta snabbt vilket försvagar motståndaren operativt.46 

 

I den yttersta ringen finns stridskrafterna. Stridskrafterna är de minst viktiga att attackera då 

denna ring bara skyddar de övriga. För att kunna nå strategisk framgång behöver stora delar av 

stridskrafterna slås ut för att få ledningen att inse att skyddet är borta och att det är dags att ge 

med sig.47 

 

                                                 

43 Warden, ”The Enemy As A System”, s. 11. 

44 Ibid., s. 12. 

45 Ibid., s. 12. 

46 Warden, The air campaign: planning for combat, s. 42-44. 

47 Warden, ”The Enemy As A System”, s. 13. 
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”Ideally, a commander will attack centers of gravity as close as possible to the leadership ring 

of the five rings.”48 En prioriteringsordning har nu presenterats. Huvudtanken är att ju längre 

in bland ringarna attacker kommer, desto större skada tar motståndaren tills denne slutligen ger 

upp. Kan inte de inre ringarna nås för att den yttre ringen är för stark, måste stridskrafterna ses 

som ett system fast på en operativ nivå. Detta för att möjliggöra huvudmålet; att slå så långt in 

bland ringarna som möjligt och få en strategisk påverkan.49 

 

För att lyckas med de strategiska attackerna och få en påverkan på sin motståndare anser 

Warden att parallella attacker på motståndarens tyngdpunkter inom flera ringar samtidigt bör 

ske. Om enbart ett mål attackeras åt gången ges motståndaren tid att reparera skadan och 

möjlighet att genomföra en motoffensiv.50 Genom att utföra parallella attacker nekas 

motståndaren återhämtning och en systemkollaps kan ske vilket resulterar i att motståndaren 

går med på de ställda kraven.51 

 

2.3 Kritik mot teorierna 

Kritik från forskare/teoretiker till de båda teorierna förtydligades i avsnittet 1.2 

Forskningsöversikt. Sammanfattat från översikten framgår det att det finns en misstro till 

utnyttjandet av strategisk bombning mot tyngdpunkter och att attacker mot ledningen inte bör 

fungera, vilket Warden förespråkar. Mot Pape riktas kritiken till hans förenkling och linjära 

logik till krig som fenomen vilket betyder att hans teori om att slå mot motståndarens front inte 

anses hållbar. På grund av debatten och den stora mängd kritik som finns mot de båda 

teoretikerna så finns ett behov av att undersöka huruvida deras teorier har någon relevans för 

nutida krig, som Libyenkriget 2011.  

                                                 

48 Warden, ”The Enemy As A System”, s. 15. 

49 Ibid., s. 15-16. 

50 Ibid., s. 16-17. 

51 Mets, David R., The air campaign: John Warden and the classical airpower theorists, Rev. ed., Air 

University Press, Maxwell Air Force Base, Ala., 1999, s. 59.  
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Det finns även ytterligare kritik som inte tagits upp i forskningsöversikten. I de båda teorierna 

kan det förekomma problem med att urskilja exakt vad som väljs ut som mål och om det är just 

de målen som är i fokus. En byggnad som är viktig för logistiken och en ekonomisk installation 

kan befinna sig i närheten av varandra vilket betyder att en attack mot den ena påverkar den 

andra, varpå det då blir svårt att avgöra vad själva målet var.52 Denna osäkerhet gör att 

validiteten sjunker eftersom misstag i analysen riskerar att förekomma. För att kompensera 

detta problem kommer tydlig argumentation i avsnitt 4. Analys visa på vad som har valts ut som 

mål. På detta sätt ska osäkerheten kring vilket mål som väljs reduceras. Finns det ändå någon 

otydlighet kring målvalet så kommer detta att presenteras och diskuteras för att belysa den 

osäkerhet resultatet kan medföra.  

 

 

  

                                                 

52 Pape, Bombing to win: air power and coercion in war, s. 56. 
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3. Metod 

 

I det här kapitlet presenteras och diskuteras metodvalet, materialet, val av fall och 

forskningsetiska överväganden. Dessutom presenteras en operationalisering som syftar till att 

förklara hur teorin med metoden ska användas i arbetet. 

 

3.1 Teoriprövande fallstudie 

Designen uppsatsen antagit är en teoriprövande enfallsstudie med en kvalitativ och kvantitativ 

metod. Fallstudien som strategi var lämplig i den här uppsatsen då två teorier undersöktes mot 

operationen i Libyen. Operationen var av en komplex karaktär, varför det då lämpade sig väl 

för en fallstudie.53 Ur teorierna plockades indikatorer fram varpå en fallstudie underlättade en 

identifiering, mätning och förklaring av teoriernas förekomst i operationen.54 En stor fördel 

med en fallstudie är att tillvägagångssättet uppmanar författaren att använda flera olika 

forskningsmetoder och källor vilket ökar reliabiliteten55. På så sätt kommer författaren närmre 

fallet vilket gynnar teoriprövande forskning.56 En enfallsstudie gav följaktligen författaren en 

djup grundlig förståelse över kriget i Libyen, något som i slutändan underlättade prövningen av 

teoriernas förklaringskrafter. Den djupa förståelsen kan dock ses som en nackdel då validiteten 

och generaliserbarheten utanför fallet sjunker. Denna nackdel hade kunnat reduceras genom att 

använda fler fall än ett.57 I det avslutande kapitlet, 5. Avslutning, var det därför viktigt att bristen 

                                                 

53 Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 42-43. 

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

sciences, MIT, Cambridge, Mass., 2005, s. 19-21. 

55 Reliabilitet: Noggrannhet i alla i undersökningens alla led leder skapar tillförlitlighet till 

undersökningen. Någon utomstående ska kunna göra samma undersökning med samma metod och få 

liknande/samma resultat. Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 42. 

56 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 61 och 71 samt Jensen & Sandström, 

Fallstudier, s. 58-59. 

57 Yin, Robert K., Case Study Research: Design and Methods, 4. uppl., SAGE, London, 2009, s. 60-62. 
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hos generaliserbarheten fanns med för att inte dra några felaktiga slutsatser då 

orsaksförhållanden dessutom kan vara behäftade med osäkerheter.58  

 

Designen som utformats grundar sig i fokuset på Warden och Papes teorier. En förklarande 

ansats mot de båda teorierna formulerades i avsnitt 1.3 Problemformulering, syfte och 

forskningsfråga, varför då en teoriprövande undersökning var passande.59 En lyckad 

undersökning krävde att de båda teorierna sattes in i ett fall och att de granskades mot samma 

kontext. Det betyder att teorierna användes som analysenheter, nedbrutna till indikatorer – som 

presenteras i 3.3 operationalisering – och undersöktes hur väl de båda kunde förklara utfallet i 

Libyenkriget. Det möjliggjorde även en eventuell distinktion mellan de båda.60 För att enkelt 

jämföra de båda teoriernas förklaringskrafter på samma grund samt öka reliabiliteten användes 

två analysverktyg som gav liknande svar. Användandet av analysverktygen syftade till att 

organisera den data som använts vilket resulterade i att oreda, slarv och bristande noggrannhet 

reducerades.61 

 

3.1.1 Metod för datainsamling 

För att samla in data till undersökningen har hjälpmedel ur kvantitativa metoder använts, men 

grunden utgörs av en kvalitativ textanalys. Den kvantitativa metoden underlättade för 

författaren i ett tidigt stadie under arbetet då mönster i större mängd material kunde urskiljas 

vilket kunde komplettera analysen. För den här uppsatsen betydde det att indikatorer från de 

olika variablerna tidigt eftersöktes och räknades hur många gånger de förekom.62 Förekom 

                                                 

58 Esaiasson, et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 91. 

59 Ibid., s. 89. 

60 Ibid., s. 106-110. 

61 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2003, s. 253-254. 

62 Bergström & Boréus, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys, s. 52 och 87. 
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indikatorer i en hög utsträckning betydde det att förklaringskraften var hög. Detta resonemang 

utvecklas i kapitel 3.5 operationalisering. 

 

Materialet som användes utgjordes nästan enbart av textade dokument där en kvalitativ 

textanalys också var passade. Indikatorer från Pape och Wardens teorier i kriget kunde gömma 

sig mellan raderna i texterna och noga läsning krävdes, understödd av analysverktyg.63 Därtill 

betydde inte en låg förekomst av indikatorer nödvändigtvis en låg förklaringskraft. En enstaka 

händelse med stor påverkan i Libyenkriget som direkt skulle kunna vara anknytningsbar till en 

teori gavs även den en hög förklaringskraft. Det gick alltså inte att förlita sig enbart på den 

kvantitativa metoden då helheten och det centrala i texterna kunde missas, varför då en 

kvalitativ metod också behövdes.  

 

En risk med den kvalitativa textanalysen är att subjektivitet kan påverka resultatet. 

Förförståelsen hos författaren kan leda till en felaktig tolkning av texterna kring Libyenkriget 

vilket betyder att det tänkta budskapet som framgår ur kontexten inte skulle uppfattas korrekt.64 

Undersökningen bör därför vara transparent vilket möjliggör att en utomstående kan syna 

arbetet som gjorts varpå tillförlitligheten då kan testas. Transparens innebär att undersökningen 

är tydligt redogjord, källorna är granskade och en god motivering finns bakom slutsatserna.65 

  

                                                 

63 Esaiasson, et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 211. 

64 Ibid., s. 222–234. 

65 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2016, s. 28. 
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3.2 Val av fall 

Då uppsatsen antagit en enfallsstudie blir valet av fall mycket viktigt för att kunna säga något 

om teoriernas förklaringskraft samt deras relevans för framtida konflikter.  

 

För det första är det en fördel om fallet är i modern tid. Krig ur modern tid bör ge relevans mot 

debatten som finns mellan de båda teoretikerna idag. Genom att granska hur luftmakten 

används med nya moderna flygplan, tekniker och ytterligare modern materiel så bör en 

indikation ges till hur debatten kan förstås och vilka av teoretikernas tankar som kan tänkas 

användas för framtida bruk. Att det valda kriget skedde för sex år sedan gör fallet modernt och 

att 26 000 flyguppdrag genomfördes under operation Unified Protector innebär en stor mängd 

data till undersökningen.66 Valet av Libyenkriget 2011 stärks därmed ytterligare. 

 

Ett fall ska kunna säga något mot den ställda problemformuleringen och inte väljas bara för att 

det finns material eller ett intresse hos författaren. Fallet måste kunna testas mot existerande 

oberoende variabler som i slutändan ska säga något om teoriernas hållbarhet, i syfte att svara 

på problemet.67 I den här uppsatsens problem framgår det tydligt att det finns en ovisshet kring 

utnyttjandet av luftmakten, varför en teoriprövning på kriget i Libyen är passande. Insatsen ses 

som ett nyckelfall av flera stora organisationer och forskare, bland annat av NATO, varpå 

insatsen kan ses som en tänkt framtida modell för hur luftmakten ska användas.68 Svaret som 

kan fås ur kriget i Libyen är därför relevant mot det ställda problemet då detta lyckade utfall 

sätter teorierna på prövning. Om en av teorierna inte återfinns kan teorin komma att tappa sin 

                                                 

66 Gaub, Florence, The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation Unified 

Protector, Strategic Studies Institute, Carlisle, PA, 2013, s. 3. 

67 George & Bennett, Case studies and theory development in the social sciences, s. 69. 

68 Mueller, Karl P., (red.), Precision and purpose: airpower in the Libyan civil war, RAND Corporation, 

Santa Monica, CA, 2015, s. iii. 
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trovärdighet eller hållbarhet för fall liknande det i Libyen 2011.69 Därför motiveras valet av just 

kriget i Libyen 2011 extra starkt. 

 

3.3 Materialdiskussion 

Materialet som användes bestod främst av artiklar, men även av statistik från NATO förekom. 

Materialet diskuteras nedan utifrån fyra källkritiska kriterier; Äkthet, Oberoende, Samtidighet 

och Tendens. 

 

Det använda materialet kom främst från andrahandskällor från författare som återger intervjuer 

och konversationer från militär- och regeringspersonal. Exempelvis användes en publikation 

innehållande flertalet artiklar skrivna av experter inom specifika ämnen där artiklarna främst 

bygger på intervjuer och kommentarer.70 Ur äkthets- och oberoendekriteriet betyder det att 

källans tillförlitlighet föll något då informationen har gått i flera steg och kan ha blivit påverkad. 

Är det som skrivs om Libyen korrekt eller har en snedvriden bild presenterats? En god 

källkritiker söker således efter informationen även från oberoende källor för att öka 

tillförlitligheten på det som påstås.71 NATO har publicerat statistik över målval, vilket då blir 

en primärkälla, och statistiken användes som stöd genom undersökningen för att bekräfta olika 

event. 

 

Något som materialet rörande kriget i Libyen inte lider till större del av är samtidighetskriteriet. 

Om lång tid går mellan en händelse och dess nedtecknande så finns det risk att händelser glöms 

bort varpå inte hela sanningen återges.72 Kriget i Libyen skedde under 2011 och materialet som 

användes lider därför inte någon större risk att missa något väsentligt då det som finns 

                                                 

69 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, s. 64–65. 

70 Mueller,” Examining the Air Campaign in Libya”, s. 8-10. 

71 Esaiasson, et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 291–293. 

72 Ibid., s. 294. 
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nedtecknat är mycket nära i tid. Exempelvis användes en artikel om Libyens lärdomar från 

luften som gavs ut år 2012.73 Övrigt material håller sig runt 2015, bara 4 år efter kriget, varför 

det då inte är någon större risk att minnesfel har förekommit.  

 

Något som kan anses vara av störst risk att förekomma är problem med tendenskriteriet. Det 

innebär att material kan vara snedvridet och berättelser om händelse kan vara avsiktligt 

förvrängda. Då det mesta av materialet är skrivet av personer från västvärlden kan det innebära 

att någon händelse är förvrängd för att exempelvis försköna västerländska länders ingripande. 

För att lösa det problemet så användes inte information från en tendentiös källa om inte en 

annan oberoende källa kunde komplettera det som sagts.74 För uppsatsen betyder det att 

argument hämtades från flertalet källor vilket stärkte att händelser faktiskt skett. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskningen krävs det att arbetet håller sig inom etikens ramar. Ramarna utgörs av 

principer, regler och riktlinjer som säger något huruvida forskningsmetoden är riktig eller 

felaktig. Vanligast är att detta etiska förhållningssätt finns i undersökningar mellan människor, 

exempelvis vilken information som bör och inte bör offentliggöras hos en medverkande i en 

undersökning, men det betyder inte att forskning utanför mänsklig interaktion kan ignorera 

forskningens etik.75 I jakten på material till Libyenkriget är det, enligt diskussionen i 3.3 

Materialdiskussion, viktigt att författaren förhåller sig till källkritiska punkter för att 

upprätthålla god forskningsetik. Det vore exempelvis oetiskt att snedvrida fakta från skrifter 

som undersöks och på så sätt bidra till att tendenskriteriet fallerar. Skulle denna snedvridning 

förekomma kan det resultera i förfalskning eller fabricering vilket innebär att resultat som inte 

                                                 

73 Se Barrie, Douglas, ”Libya's Lessons: The Air Campaign”, Survival, 54:6, 2012. 

74 Esaiasson, et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 294–295. 

75 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 59–66. 
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finns presenteras, något som faller utanför etikens ramar. Att plagiera anses också oetiskt då 

författaren i det fallet stjäl någon annans arbete och tar åt sig ära för något denne inte utfört.76  

 

Författaren till den här uppsatsen förhåller sig så objektiv som möjligt med en spridning i källor 

samt genomför en tydlig argumentation för att komma fram till sina slutsatser. Det ska reducera 

oklarheter ifall forskningen är inom etikens ramar eller inte.  

 

3.5 Operationalisering  

Operationaliseringen syftar till att klargöra hur teorin med den valda metoden ska förklara den 

data som samlas in. Forskningsfrågorna gjordes forskningsbara genom att teorin bröts ned till 

variabler bestående av indikatorer, något som sedan eftersöktes i empirin.77 Då 

forskningsfrågan syftar till att ta reda på vilken förklaringskraft de båda teorierna har till 

Libyenkriget 2011 och de båda teorierna skiljer sig åt så krävdes två analysverktyg. I slutändan 

innebar detta en gemensam uppfattning om teoriernas förklaringskraft kunde åstadkommas. De 

båda analysverktygen bestod av frågor, vilka presenteras i 3.5.1 Analysverktyg, som svarade 

mot teorierna och beroende på hur väl en fråga blev besvarad gavs ett värde till 

förklaringskraften.  

 

Värdet på förklaringskraften uppnåddes på två sätt. (1) Genom att mäta i hur stor utsträckning 

indikatorer för en variabel förekom gavs uppfattningen för dess förklaringskraft på 

Libyenkriget 2011. (2) Genom att undersöka variablernas påverkan på kriget utifrån de 

befintliga indikatorerna gavs uppfattningen för dess förklaringskraft på Libyenkriget 2011. 

Resonemanget grundar sig i de båda teoriernas olikheter. Papes förespråkar attacker mot 

motståndarfronten där det finns många mål att slå mot. Att då mäta till vilken utsträckning 

attacker har förekommit ger en indikation på hur väl Pape kan förklara användningen av 

                                                 

76 David, & Sutton, Samhällsvetenskaplig metod, s. 58–59. 

77 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 44–45. 
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luftmakt i Libyenkriget. Wardens teori däremot behöver nödvändigtvis inte innehålla lika mål 

till antalet och målen kanske inte behöver attackeras mer än en gång. Genomförs exempelvis 

en lyckad attack på någon av de inre ringarna så kan det innebära att motståndaren slås ut vilket 

då Wardens teori kan förklara väl. Därför mäts även variablerna utifrån den påverkan på kriget 

de haft vilket ger ett värde till förklaringskraften. De båda teorierna gynnas av detta sätt att mäta 

förklaringskraften då exempelvis indikatorer ur strategisk interdiktion kanske inte finns av 

samma kvantitet som indikatorer ur direkt understöd, men indikatorerna kan fortfarande ha 

inneburit en stor påverkan på kriget. Likaså i Wardens teori där indikatorer ur tyngdpunkter kan 

återfinnas i högre eller lägre utsträckning beroende på vart bland de fem ringarna de återfinns. 

För att få ett högt värde på variablerna så krävs det att indikatorerna återfinns i hög utsträckning 

och/eller har haft en stor påverkan på kriget. Värdena som ges till förklaringskraften rangordnas 

enligt Tabell 1. 

 

Tabell 1. Värdet på förklaringskraften de olika variablerna kan få. 

Ingen Ingen förekomst och/eller ingen påverkan på kriget från indikatorer. 

Låg Låg förekomst och/eller låg påverkan på kriget från indikatorer. 

Medel Medelhög förekomst och/eller medelhög påverkan på kriget från indikatorer. 

Hög Hög förekomst och/eller hög påverkan på kriget från indikatorer. 

 

Variablerna utgår från de övergripande delarna i varje teori. För Papes teori innebär det att 

variablerna blir; Direkt understöd, Operativ Interdiktion och Strategisk Interdiktion. För 

Wardens teori innebär det att variablerna blir; Tyngdpunkter, Femringsmodellen och Parallella 

Attacker. Indikatorer för varje variabel presenteras under 3.5.2 Analysverktyg och Indikatorer.  
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3.5.1 Analysverktyg och Indikatorer 

I Tabell 2 och Tabell 3 redogörs de analysverktyg med tillhörande frågor och variabler som 

återfinns i avsnitt 4. Analys. Nedan redogörs även variablernas indikatorer. 

 

Tabell 2. Analysverktyg för Papes teori. 

Den Nekande Operationskonsten Variabelvärde 

Hur hög förklaringskraft har Direkt Understöd i Libyenkriget?  

Hur hög förklaringskraft har Operativ Interdiktion i Libyenkriget?  

Hur hög förklaringskraft har Strategisk Interdiktion i Libyenkriget?  

 

 

Tabell 3. Analysverktyg för Wardens teori. 

Fienden som ett system Variabelvärde 

Hur hög förklaringskraft har Tyngdpunkter i Libyenkriget?  

Hur hög förklaringskraft har Femringsmodellen i Libyenkriget?  

Hur hög förklaringskraft har Parallella Attacker i Libyenkriget?  

 

Direkt understöd: Bekämpning av motståndarens marktrupper, och närliggande logistik samt 

operativ underrättelseinhämtning. Exempelvis mål som vapen, bränsle, marktrupper och 

ammunition.  

 

Operativ interdiktion: Logistikkedjor och essentiella stödfunktioner bakom motståndarens 

front. Påverkar den operativa förmågan. Reserver, underhållssystem, kommunikations- och 

ledningsplatser är bra mål.  
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Strategisk interdiktion: Slå motståndaren på djupet, mot krigsmateriel eller den logistiska 

kedjan mellan front och produktion. 

 

Tyngdpunkter: Tyngdpunkt karakteriseras av att motståndaren tar stor skada vid påverkan. 

Mål som identifierats som essentiella för motståndaren attackeras.  

 

Femringsmodellen: Se Figur 1 i kapitel 2.2.1 Fienden som ett system. Motståndaren består av 

ringar, attacker så nära mitten av ringarna som möjligt är att föredra. Attacker långt in bland 

ringarna påverkar motståndaren strategiskt vilket innebär att denne ger upp.  

 Ring ett (innersta ringen); ledning och kommunikationssystem.  

 Ring två; systemförutsättningar. Viktiga faciliteter där exempelvis elverk och 

oljedepåer finns som mål.  

 Ring tre; logistik. Exempelvis broar, transportkedjor, flygfält, hamnar, militära 

byggnader och industrier.  

 Ring fyra; populationen.  

 Ring fem; stridskrafter. Motståndarens front.  

 

Parallella attacker: Simultana attacker mot tyngdpunkterna och de olika ringarna. Samtida 

attacker ska skapa systemkollaps hos motståndaren.   
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4. Analys 

 

I det här avsnittet har en analys gjorts av de båda teorierna gentemot kriget i Libyen. Här 

presenteras även resultatet från analysen samt en jämförelse mellan de båda teoretikerna.  

 

4.1 Den nekande operationskonsten 

I det här avsnittet ges en överblick på hur hög förklaringskraft variablerna ur Den nekande 

operationskonsten har till Libyenkriget 2011. 

 

4.1.1 Direkt Understöd 

Indikatorer ur variabeln Direkt understöd var något som återfanns i en hög utsträckning genom 

de båda operationerna. I texterna som publicerats identifieras det att det redan i planeringen 

fanns förslag att slå mot Qaddafis militära styrkor vilket också skedde i hög utsträckning. En 

precision som fokuserade på motståndarens styrkor var något bland annat USA värdesatte och 

något som ofta utfördes med deras attackflyg.78 Varför det direkta understödet förkom i så hög 

utsträckning kan ha sin grund i mandatet som operationerna genomfördes under. De civila 

skulle räddas till varje pris varpå det mest använda sättet för att uppnå denna säkerhet var att 

understödja de rebelliska styrkorna med direkt flygunderstöd. Luftmakterna som krigade mot 

Qaddafis regim fokuserade starkt på att slå mot hans marktrupper för att möjliggöra rebellernas 

framryckning. Det resulterade i att rebellerna kunde besegra regimens styrkor och säkra 

civilbefolkningen utan större förluster hos dem själva.79 Det direkta understödet gav alltså en 

stor påverkan på kriget då civilbefolkningen kunde bli säkrad. Tillvägagångssätt svarar precis 

mot Papes teori på det sätt att en motståndare försvagas på fronten så att egna marktrupper kan 

                                                 

78 Kidwell, Deborah C., ”The U.S. Experience: Operational”, Precision and purpose: airpower in the 

Libyan civil war, RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2015, s. 117 och 121.  

79 Mueller, Karl P., ”Victory Through (Not By) Airpower”, Precision and purpose: airpower in the 

Libyan civil war, RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2015, s. 376-379. 
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nå ett avgörande. Underrättelseinhämtning, som också är en del av det direkta understödet, 

återfanns i hög utsträckning då övervakningen från luften gav en lägesbild som möjliggjorde 

att mål kunde urskiljas och bekämpas.80 Det direkta understödet skedde även i enlighet med 

andra indikatorer som att exempelvis vapenplatser frekvent valdes ut som mål. I början på 

konflikten när en no-fly zone skulle upprättas slogs många vapenpjäser ut. Ju längre konflikten 

pågick så började även ammunitionsplatser bli utsatta, vilket Pape förespråkar starkt.81  

 

På grund av den höga frekvensen och den påverkan som variabeln hade på kriget så har Direkt 

understöd en hög förklaringskraft. Därför får denna variabel värdet Hög. 

 

4.1.2 Operativ Interdiktion 

Indikatorer angående variabeln Operativa Interdiktion återfanns i de båda operationerna, men 

inte alls i samma utsträckning som Direkt understöd. Från en målvalstabell som sträcker sig 

mellan perioden 11/4-11 och 20/10-11 kan det urskiljas att mål inom ramen för operativ 

interdiktion förekom, exempelvis lednings- och kommunikationsplatser.82 Dessa mål 

attackerades någon gång varje vecka under den givna perioden, men det är svårt att urskilja vad 

för mål exakt som ansattes. Det skapar i sin tur svårigheter att urskilja om det verkligen 

påverkade motståndarens operativa effekt på fronten och i så fall följer Papes teori. Dock går 

det i ytterligare dokument att urskilja att exempelvis regimens underrättelsefaciliteter anfölls83, 

något som då följer teorin. Motståndarens vetskap om var rebellerna befann sig reduceras vid 

ett sådant anfall vilket bör försvaga den operativa förmågan på fronten, allt i enlighet med Papes 

                                                 

80 Mueller, ”Examining the Air Campaign in Libya”, s. 31. 

81 Anrig, Christian F., ”Allied Air Power over Libya: A Preliminary Assessment”, Air & Space Power 

Journal, 25:4, 2011, s. 99. 

82 The Guardian, Nato operations in Libya: data journalism breaks down which country does what, 

2016, https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-libya-data-journalism-

operations-country#data (hämtad 2017-05-15). 

83 Anrig, ”Allied Air Power over Libya: A Preliminary Assessment”, s. 100. 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-libya-data-journalism-operations-country#data
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-libya-data-journalism-operations-country#data
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teori. Dessutom attackerades mål som exempelvis flygplan och utrustning bakom regimens 

front som kom att påverka Qaddafis möjligheter till att straffa befolkningen.84  

 

Allteftersom Qaddafis styrkor trycktes tillbaka blev det svårare att slå mot fronten då styrkorna 

drog sig tillbaka mot mer tätbefolkade orter. Att den tydliga fronten försvann innebar att 

NATOs nya mål och luftanfall istället gick mot oljedepåer, reserver och 

kommunikationslinjer.85 Dessa målval svarar bra mot de indikatorer som återfinns i variabeln 

Operativ Interdiktion, men likt tidigare sagt återfinns dessa målval mer sällan i operationerna 

och har inte påverkat kriget i lika hög utsträckning som det direkta understödet gjorde. 

 

Indikatorer för den här variabeln har alltså förekommit under operationerna, men i en lägre 

utsträckning. Påverkan på kriget har förkommit, men inte till någon högre grad. Indikatorerna 

återfinns dock relativt regelbundet och har ändå haft en viss inverkan vilket gör att variabeln 

har en relativt hög förklaringskraft. Operativ interdiktion får därför värdet Medel. 

 

4.1.3 Strategisk Interdiktion 

Under insatsen i Libyen var civilbefolkningen i centrum, de skulle skyddas till varje pris. 

Attacker riktade sig därför framförallt direkt mot fronten och indikatorer för den strategiskt 

interdiktionen förekom relativt tunt utspritt. Det förekom målval som attackerades och direkt 

skulle påverka den logistiska kedjan mellan front och produktion, men regimen gick efter en 

tid under NATO:s radar. De använde fordon som var lika rebellernas vilket betydde att 

luftanfall mot logistikkedjan blev komplicerad då distinktionen mellan motståndare och allierad 

försvårades.86 Förutom logistikkedjan mellan front och produktion så ingår krigsmateriel i 

strategisk interdiktion. Krigsmateriel var något som prioriterades för att försvaga regimen så 

                                                 

84 Kidwell, ”The U.S. Experience: Operational”, s. 128-129. 

85 Ibid., s. 141. 

86 Goulter, Christina, ”The British Experience: Operation Ellamy”, Precision and purpose: airpower in 

the Libyan civil war, RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2015, s. 162. 
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mycket som möjligt. I början av insatsen attackerades dessa mål av fast karaktär där 

ammunitionslager, byggnader och bunkrar var några av målen.87 Vid ett tillfälle lyckades även 

de NATO-ledda länderna attackera ett mål med över 5 ton av krigsmateriel.88 Eventet skedde i 

enlighet med Papes teorier där fronten inte attackeras utan försvagas av attacker på djupet, men 

som tidigare nämnt skedde de här attackerna främst i början. I mitten av maj, cirka en till två 

månader efter insatsens start, övergick attackerna till en mer dynamisk karaktär och mål som 

valdes ut då var främst mål vid fronten som försvagade regimens styrkor direkt.89 

 

Indikatorer för variabeln dök alltså upp mer till en början i insatsen och gav då en påverkan 

som försvagade fronten, men förekomsten tunnades ut mot slutet. Dessutom, på grund av 

bristen i att påverka logistikkedjan så faller variabelns påverkan på kriget. Tillsammans med 

övergången till det mer dynamiska måluttaget så har denna variabel inte så högt 

förklaringsvärde på Libyenkriget. Därför får Strategisk Interdiktion värdet Låg.  

 

4.1.4 Resultat  

I Tabell 4 presenteras de olika variablernas värde. Av analysen framgår det tydligt att delar ur 

Den nekande operationskonsten har en högre förklaringskraft mot kriget i Libyen. Pape trycker 

också på att det direkt understödet, att påverka motståndarens front direkt, är det viktigaste ur 

hans teori något som även förekom i hög utsträckning och i hög grad påverkade Libyenkriget 

2011. 

  

                                                 

87 Lindvall, Fredrik & Forsman, David, Internationella insatser i Libyen 2011, FOI, Stockholm, 2012, 

s. 39. 

88 Kidwell, ”The U.S. Experience: Operational”, s. 127. 

89 Lindvall, & Forsman, Internationella insatser i Libyen 2011, s. 39. 
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Tabell 4. Värden på variablerna i Papes nekande operationskonst. 

Den Nekande Operationskonsten Variabelvärde 

Hur hög förklaringskraft har Direkt Understöd i Libyenkriget? Hög 

Hur hög förklaringskraft har Operativ Interdiktion i Libyenkriget? Medel 

Hur hög förklaringskraft har Strategisk Interdiktion i Libyenkriget? Låg 

 

4.2 Fienden som ett system 

I det här avsnittet ges en ges en överblick på hur väl variablerna i Wardens teori Fienden som 

ett system kan förklara i kriget i Libyen. 

 

4.2.1 Tyngdpunkter 

I början av kriget var det, som tidigare nämnt, fokus på att slå ut Qaddafis luftförsvar för att 

lyckas uppnå målet med att upprätta en no-fly zone. Operationen Odyssey Dawn genomfördes 

med mängder av kryssningsmissiler, men även med attackflygplan som slog långt in hos 

motståndaren där bland annat kritisk infrastruktur stod som mål.90 Denna kritiska infrastruktur 

som mål svarar bra mot Wardens teorier att slå mot motståndarens sårbarheter för att så påverka 

denna strategiskt. Målvalen som i början av kriget bestod av regimens flygstridskrafter och 

luftförsvar gav en stor påverkan på kriget. Regimen hade redan ett svagt luftförsvar och var 

sårbara för att bli av med deras flyg då det innebar att luftkontrollen förlorades. I och med att 

luftkontrollen faktiskt förlorades upprättades en no-fly zone vilket innebar att NATO och dess 

allierade kunde genomföra luftanfall opåverkat något som gav dem en stor fördel. 91 Det gav 

dem frihet att exempelvis ge direkt understöd till marktrupperna. 

                                                 

90 Grand, ”The French Experience: Sarkozy’s War?”, s. 193. 

91 Kidwell, ”The U.S. Experience: Operational”, s. 119-129. 
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Attacker mot tyngdpunkter skedde inte i större utsträckning senare i kriget utan huvudfokus var 

att direkt påverka marktrupperna, men tillfällen fanns där indikatorer för variabeln återfinns. 

Det finns beskrivet målval som kan tänkas vara av sårbar karaktär som kan ses som en 

tyngdpunkt hos motståndaren, men det saknas bevis på att dessa målval attackerades på grund 

av deras sårbarhet på den strategiska nivån. Ett målval som dock ses som en tyngdpunkt, var 

attacken mot Qaddafis konvoj vilket resulterade i att Qaddafi blev tillfångatagen och dödad. 

Qaddafis död innebar att regimen föll och kriget tog slut. USA var då snabba med att vilja dra 

sig ur konflikten och elva dagar senare drog sig NATO med allierade ur.92 Påverkan från denna 

indikator var alltså av mycket stor karaktär då enbart en attack besegrade regimen och säkrade 

civilbefolkningen. 

 

Förekomsten av indikatorer för variabeln var alltså inte hög, men de hade en mycket stor 

påverkan på kriget, både till en början i upprättandet av no-fly zonen och mot slutet av kriget 

då Qaddafi blev dödad. Förklaringskraften är hög och variabeln får därför värdet Hög.    

 

4.2.2 Femringsmodellen 

Attacker mot den yttersta ringen återfanns i hög kvantitet och attacker återfanns även mot inre 

ringar, men inte i lika stor utsträckning som mot den yttersta. Målvalen som togs ut var främst 

på fronten, alltså stridskrafterna, vilket faller mer inom ramen för Papes teori. Exempelvis 

attackerades styrkorna direkt alternativt militära faciliteter och utrustning som försvagade 

fronten.93 Jämförs målvalen med femringsmodellen så hamnar de som närmast den tredje 

ringen. Den lägre förekomsten av attacker mot de inre ringarna betyder dock inte att variabeln 

hade låg inverkan på kriget. 

 

                                                 

92 Mueller, ”Examining the Air Campaign in Libya”, s. 40. 

93 Kidwell, ”The U.S. Experience: Operational”, s. 115. 
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NATO och dess allierade gick in i konflikten för att skydda civilbefolkningen. Det innebar att 

undvika slå mot mål som inte identifierats som direkt fientliga.94 I och med detta faller mål bort 

från de olika ringarna till den grad att några ringar inte kunde attackeras. Ring fyra, 

populationen, kan självklart inte anfallas med mandatet i ryggen, inte heller vissa mål ur de inre 

ringarna som exempelvis industrier där civila kan tänkas utnyttja och befinna sig. Att nu ringar 

faller bort som mål borde betyda att två ringar hamnar extra mycket i fokus, ledningen och 

stridskrafter, då de var den direkta fienden. Som tidigare nämnts skedde denna fokusering starkt 

på fronten, men också mot ledningen. I början av insatsen attackerades utrustning för 

ledningssystem där kommunikationssystem fanns med som mål vilket svarar väl mot 

Femringsmodellen.95 Dessutom skulle Qaddafi slås ut för att på så sätt kunna uppnå målet med 

att skydda de civila i långa loppet. Qaddafis ledning sågs därför som ett högt uppsatt mål och 

personer som ansågs vara en del av denna ledning blev således också attackerade.96  Attackerna 

kom att påverka kriget stort då Qaddafi själv slogs ut och ingen tog hans plats vilket likt tidigare 

beskrivet resulterade i att regimen föll.  

 

Dessa attacker mot ledningen som visade sig förekomma relativt ofta och få en stor påverkan 

på kriget svarar mot Wardens teori om att slå så långt in bland ringarna som möjligt för att få 

motståndaren att ge upp. Denna variabel har alltså en hög förklaringskraft i Libyenkriget och 

får därför värdet Hög.  

 

4.2.3 Parallella attacker  

Parallella attacker var inte något som återfanns i en högre utsträckning, vilket kanske inte är 

så konstigt med tanke på att alla ringar i femringsmodellen inte kunde attackeras. Indikatorer 

                                                 

94 Mueller, ”Victory Through (Not By) Airpower”, s. 385. 

95 Ibid., s. 119. 

96 House of Commons Foreign Affairs Committee, Libya: Examination of intervention and collapse and 

the UK’s future policy options, Third Report of Session 2016–17, House of Commons, London, 2016, 

s. 17-20. 
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för variabeln dök ändå upp, främst förekommande under den första fasen av insatsen som 

innebar att upprätta en no-fly zone. Under en dag kunde hela 35 attacker ske med mål som 

ledningssystem, radar, luftvärn, fordon med mera.97 Detta går att efterlikna indikatorer ur 

Parallella attacker då några ringar blivit attackerade under en kortare period. Vad som däremot 

är svårt att urskilja är om det verkligen var luftmakten som lyckades med detta då många av de 

initiala attackerna inkluderades med kryssningsmissiler. Exempelvis skedde detta under första 

dagen på operation Odyssey Dawn då 120 kryssningsmissiler slog mot mer än 20 mål av olika 

karaktär.98 Förutom för början på kriget i Libyen återfinns inte indikatorer i enlighet med 

variabeln till en större utsträckning eller att någon större påverkan på kriget har skett utifrån 

dessa. Fokus låg inte i att skapa en systemkollaps genom simultana attacker på ringarna utan 

istället gav luftmakten understöd åt rebellernas framryckning mot regimen, genom exempelvis 

bombning av regimens front.99 

 

Indikatorer för variabeln förekom någon enstaka gång varför inte det lägsta värdet kan ges, men 

på grund av den väldigt tunna återkomsten av indikatorer och dess låga påverkan på kriget så 

kan inte en större förklaringskraft åstadkommas. Därför får variabeln värdet Låg. 

 

4.2.4 Resultat  

I Tabell 5 presenteras värden på de olika variablerna. Av analysen framgår det att Wardens teori 

om fienden som ett system inom vissa delar har hög förklaringskraft på kriget i Libyen.  

  

                                                 

97 The Guardian, Nato operations in Libya: data journalism breaks down which country does what, 

2016, https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-libya-data-journalism-

operations-country#data (hämtad 2017-05-15). 

98 Kidwell,” The U.S. Experience: Operational”, s. 123. 

99 Mueller,” Examining the Air Campaign in Libya”, s. 39. 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-libya-data-journalism-operations-country#data
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-libya-data-journalism-operations-country#data
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Tabell 5. Värden på variablerna i Wardens teori. 

Fienden som ett system Variabelvärde 

Hur hög förklaringskraft har Tyngdpunkter i Libyenkriget? Hög 

Hur hög förklaringskraft har Femringsmodellen i Libyenkriget? Hög 

Hur hög förklaringskraft har Parallella Attacker i Libyenkriget? Låg 

 

4.3 Warden och Pape 

I den här delen kommer en kortare jämförelse göras mellan de båda teoretikerna i syfte att 

tydliggöra skillnaden mellan deras förklaringskrafter ytterligare. 

 

FN:s säkerhetsråds Resolution 1973, som antogs den 17:e Mars samma år, gav medlemsländer 

rätt att med vilka medel som helst skydda civila och civilbefolkade områden i Libyen.100 I detta 

utlåtande lades grunden till hur de 18 deltagande länderna agerade där bland annat en no-fly 

zone upprättades över tid. Huvudmålet var inte till en början att störta Qaddafi och hans regim 

utan huvudmålet var att skydda de civila. Genom att luftstridskrafterna samarbetade med 

rebeller som slogs mot regimens markstyrkor uppnåddes det direkta målet med att skydda 

civilbefolkningen.101 NATO bombade vägen för rebellerna och städer kunde återtas från 

flyende regimstyrkor.102 Denna taktik, att med luftstridskrafter slå mot fronten och låta 

marktrupperna nå ett avgörande när motståndaren är svag, svarar i enlighet mot det Pape 

förespråkar.  

 

                                                 

100 Barrie, ”Libya's Lessons: The Air Campaign”, s. 57. 

101 Gaub, The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation Unified Protector, 

s. vii och viii. 

102 Mueller, ”Examining the Air Campaign in Libya”, s. 39. 
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Taktiken som fördes betyder i att motståndarens front var av högsta fokus och att kriget fördes 

mest, enligt Wardens teori, i de yttersta ringarna. Wardens teorier förekommer i en liten lägre 

utsträckning då vissa tyngdpunkter och ringar inte var något som skulle påverkas. I mandatet 

ingick det att undvika slå mot mål som inte identifierats som direkt fientliga för att skydda de 

civila.103 Det betyder att mål ur Wardens teori faller bort, exempelvis elverk och hamnar, som 

även civila kanske utnyttjar vilket hamnar under ringarna systemförutsättningar och 

infrastruktur. Dessutom föreslogs det att dessa mål som är inom ramen för infrastruktur och 

systemförutsättningar inte skulle slås mot för att underlätta en övergång till civilt styre.104 Vad 

det hela resulterar i är att Wardens teori inte förekommer i lika hög utsträckning som Papes, 

men det betyder inte att förklaringskraften är låg. Att nu vissa ringar faller bort ur teorin skapar 

en ännu tydligare motståndare vilket i sin tur skapar incitament att slå mot de ringar som finns 

kvar. Den yttersta ringen och dess tyngdpunkter attackerades ofta, men även den innersta ringen 

blev direkt påverkad. Enligt tidigare argument skapade dessa attacker, även om de inte förekom 

lika ofta, stor påverkningar på kriget vilket gör att de stora dragen i konflikten kan förklaras 

med hjälp av teorin.  

 

Attacker riktade mot mål som båda teoretikerna kan förklara har förekommit, exempelvis mot 

ledningen. Om det är något luftmakten bör slå mot så är det ledning, enligt Warden. För Pape 

finns ledningen med som ett mål, men inte av samma vikt som hos Warden. De båda har med 

målet, men önskar olika effekt. Pape vill ha utnötning av fronten och Warden vill nå ett 

strategiskt avgörande. I början av insatsen i Libyen stämmer ledningsmålen bra mot vad Pape 

förespråkar då ledningssystem med kommunikationsmöjligheter bland annat slogs ut vilket 

möjliggjorde en no-fly zone, vilket kan ses som att försvaga motståndarens front.105 För Warden 

faller det självklart också innanför hans teori men den strategiska effekten av att motståndaren 

förlorade förmågan till att föra krig skedde inte, varför då Pape kan förklara det utfallet bättre. 

Å andra sidan skedde en annan attack mot ledningen som Warden kan förklara bättre, den 

                                                 

103 Mueller, ”Victory Through (Not By) Airpower”, s. 385. 

104 Kidwell, ”The U.S. Experience: Operational”, s. 130. 

105 Ibid., s. 119-124. 
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luftattack som medförde Qaddafis slut och regimens fall. I detta fall har Warden en större 

förklaringskraft än Pape då en stor strategisk påverkan skett i och med en attack mot ledningen. 

  



Joakim Byström 2017-06-11  

OP15-18 

40(48) 

 

5. Avslutning 

I det här avsnittet följer svar på forskningsfrågan och diskussion förs angående slutsatser kring 

resultatet. Vidare forskningsmöjligheter tas upp samt så diskuteras resultatets relevans mot 

yrkesutövningen som officer. 

 

5.1 Svar på forskningsfråga 

 

 Hur hög förklaringskraft har Papes och Wardens teorier kring utnyttjandet av luftmakt 

i Libyenkriget 2011? 

 

Av resultatet som presenterades i 4. Analys framgår det tydligt att indikatorer för de olika 

variablerna i Den nekande operationskonsten förkommer relativt ofta och i vissa fall till en hög 

utsträckning. Framförallt förekommer indikatorer som är det centrala i Papes teori, att slå på 

motståndarens militära tillgångar och tunna ut fronten. Användandet av denna taktik skyddade 

de civila vilket även var målet med insatsen varför då dessa indikatorer har haft stor påverkan. 

Papes teori har alltså en relativt hög förklaringskraft på Libyenkriget då luftmaktens tillgångar 

i hög utsträckning användes i syfte att understödja rebellernas framryckning mot regimen. 

Indikatorer ur Wardens teori kring Fienden som ett system har inte förekommit i lika hög 

utsträckning, men har haft en stor påverkan på kriget. Indikatorer för två av variablerna inom 

teorin förekom utspritt över Libyenkriget och kan förklara avgörande event som skett vilket 

förklarar att förklaringskraften hos delar av teorin är hög. Dock saknas nästan helt en variabel, 

Parallella Attacker, som gör att den övergripande förklaringskraften sänks. Överlag är har dock 

Wardens teori en tämlig hög förklaringskraft, marginellt bättre än Papes teori. 
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5.2 Diskussion 

Resultatet i 4. Analys visar att de båda teoretikerna har en relativt hög och tämligen lika 

förklaringskraft. Nedan diskuteras de båda teoretikernas förklaringskrafter, resultatets 

generaliserbarhet, metodens brister samt bidraget till den rådande debatten. 

 

Varför just Papes teori har förekommit vid fler tillfällen kan bero på att målsättningen med att 

skydda civilbefolkningen fanns. En stark oro över att oskyldiga skulle bli drabbade kan ha betytt 

att NATO inte sökte efter en längre strategisk effekt i början av kriget, resultat skulle istället 

synas direkt. Att släppa en bomb på regimens front innebär att civilbefolkningen får färre hot 

mot sig direkt, men att kriget inte slutar för det. Om exempelvis målet är att skydda 

människorna i en by där det har observerats att motståndarstyrkor är i närheten spelar det kanske 

inte någon roll om en preciserad bomb slår ut motståndarens ledning, styrkorna i närheten utgör 

fortfarande ett hot mot människorna i byn. Att då använda Papes teori där fokus ligger på 

fronten kan vara det mest strategiska då det direkta hotet mot människorna i byn slås ut. Enligt 

tidigare presentation i kapitel 4. Analys riktades attacker framförallt mot regimens front där 

direkt påverkan på motståndargrupper och dess materiel skedde. På grund av detta försvagades 

fronten såpass mycket att rebellerna kunde framrycka längs marken och säkra 

civilbefolkningen.  

 

Attackerna som skedde mot tyngdpunkterna tillsammans med attackerna mot ledningen innebar 

regimens fall. Attackerna mot fronten må ha försvagat regimen och räddat de civila initialt, men 

eftersom kriget inte tog slut där behövdes något mer avgörande vilket skedde, nästan i enlighet 

med Wardens teori. Förutom variabeln Parallella attacker så har en stor påverkan på kriget 

kommit ur Wardens teori Fienden som ett system. Som det ser ut så krävdes det en kombination 

av de båda teorierna för att uppnå det mandat som länderna gick in med. För att skydda de civila 

på kort sikt har Pape en hög förklaringskraft, men för att på lång sikt säkra de civila krävdes 

det att ledningen till regimen slogs ut för att på sätt rädda befolkningen från regimens styrkor. 

Den här kombinationen kanske är vägen att gå i insatser där befolkningen ska skyddas, precis 

som Libyenkriget innebar. De båda teorierna överlappar varandra när det kommer till att 
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förklara Libyenkriget där det enligt resultaten i 4. Analys inte heller skiljer mycket mellan deras 

förklaringskrafter.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förklaringskraften i Wardens och Papes teorier om 

användandet av luftmakt i Libyenkriget 2011. Analysen visade att delar ur de bådas teorier hade 

hög förklaringskraft vid olika skeden i kriget. Hur ska då resultatet tolkas mot den debatt som 

presenterades under 1.2 Forskningsöversikt? Ur den tidigare forskningen identifierades det att 

Warden och Pape tänker olika när det kommer till luftens utnyttjande i krig och de båda anser 

att sitt sätt är det rätta. Vad som kan fås ut av undersökningen från denna uppsats är att deras 

olika sätt att tänka har skapat teorier som kan förklara olika delar ur Libyenkriget 2011 där de 

tillsammans kan ha en hög förklaringskraft på kriget överlag. Kanske är det onödigt att debatten 

fokuserar på vilken av teoretikerna som har rätt när det rätta kanske egentligen är 

kombinationen av deras respektive teorier. Det kan till och med vara en fördel att de tänker så 

olika om kriget som fenomen för att på så sätt få med så många aspekter som möjligt. Vidare 

kanske en kombination av deras teorier är svaret på hur framtida operationer innehållande 

luftmakt bör planeras, beroende på dess syfte. 

 

Nu har dock bara ett fall analyserats med de två teorierna och frågan är då hur mycket som kan 

generaliseras utifrån resultatet. Teorierna kanske passade bra just i detta fall, men kan vara helt 

irrelevanta i tio andra. Det gör att validiteten för undersökningen som genomförts faller och 

påståendet om att en kombination av de båda teoretikernas tankar är rätta vägen att gå blir 

relativt svagt. Orsaksförhållanden kan dessutom vara felaktigt bedömda då det exempelvis inte 

går med säkerhet att veta om regimen kort efter operationernas slut hade gett upp även om 

Qaddafi inte slagits ut. Att dra slutsatsen att delar ur Wardens teori hade hög förklaringskraft 

är alltså behäftad med osäkerheter. Likaså kanske händelser skett som faller inom ramen för 

Papes teori, men som antingen inte blivit dokumenterade eller missats av författaren till 

uppsatsen. Dessa hade kanske kunnat ge en högre förklaringskraft åt Papes teori. 

 

Om någonting missats/feltolkats av författaren kan det bero på undersökningens metod och 

materialval. Metoden och de material som användes kan ha påverkat uppfattningen om 
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Libyenkriget 2011. Empirin och utsagorna som finns om Libyenkriget 2011 är många och i 

undersökningen användes endast ett begränsat antal. Det betyder att författaren inte med hundra 

procent säkerhet kan veta att exempelvis indikatorer ur Parallella attacker inte förekommit i 

någon större utsträckning. Vad som kan erhållas från det använda materialet är en uppfattning 

om hur väl varje teori kan förklara kriget, men inga slutsatser är den absoluta sanningen. 

Dessutom kan den metod som användes ge missvisande svar då metoden är fylld med 

subjektivitet från författaren. Teorierna mättes ibland på två olika sätt för att ge ett värde till 

förklaringskraften varpå det blir författarens uppgift att sätta ett variabelvärde som anses vara 

rimlig. Inga fasta mätvärden kan alltså finnas. Den kvalitativa uppfattningen från författaren 

har avgjort om en viss mängd har ansetts ge en hög förklaringskraft tillika om en viss påverkan 

på kriget har fått en annan förklaringskraft. På grund av metoden och den valda empirin kan 

alltså slutsatser som är dragna vara missvisande vilket betyder att vidare forskning behövs för 

att undersöka slutsatserna ytterligare. 

 

För en officer kommer beslut behöva tas och fattas beslut med ett underlag av tidigare forskning 

på lyckad användning av stridskrafterna bör det bli mer välgrundat. Forskning är därför viktigt 

kring utnyttjande av luftmakten för att ta reda på vilken av alla tankar och idéer som kan fungera 

i en given situation. Den här uppsatsen kan ses som underlag till hur en officer kan tänka vid 

en humanitär insats liknande Libyenkriget 2011 för att få en produktiv luftmakt. Slutsatserna 

må vara behäftade med osäkerheter, men en inriktning kring luftmaktens utnyttjande är 

intressant för yrkesutövningen som officer. Dessutom förmedlar uppsatsen budskapet att det 

kanske inte är just en teori som är svaret utan att en kombination kan vara nyckeln tillframgång, 

precis som det var i Libyenkriget. Uppsatsen ämnar alltså ge officersprofessionen ett nytt 

perspektiv på hur luftmaktsteori kan tolkas och kan således bidra till en framtida utformning av 

en insats.  
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5.3 Slutsatser 

Sammantaget har de båda teoretikerna har en medelhög förklaringskraft på Libyenkriget 2011 

där enskilda variabler inom de båda teorierna har en hög förklaringskraft. Papes teori 

förekommer i högre utsträckning under kriget, men Wardens teori kan förklara de större 

avgörande händelserna. Hela deras respektive teorier kan alltså inte förklara kriget. Återkopplat 

tillbaka mot uppsatsens problem och syfte angående vilken teori som bör användas, så ger 

resultatet från analysen att en kombination från de båda teoretikerna kan vara rätt sätt att 

använda luftmakten. För framtida konflikter, liknande den i Libyen 2011, föreslår uppsatsen att 

en kombination av Wardens och Papes teorier kan ha svaret på hur luftmakten bör användas.  

 

Av diskussionen framgår det att resultaten och slutsatserna är behäftade med osäkerheter. Att 

bara ett fall har undersökts sänker dessutom generaliserbarheten utanför fallet vilket skapar 

osäkerhet för resultatets relevans. För att kunna stärka eller motbevisa de slutsatser som dragits 

behövs fler fall analyseras med liknande premisser som denna undersökning. Wardens och 

Papes teorier kan också analyseras utifrån andra metoder mot Libyenkriget 2011 för att 

undersöka om resultatet och slutsatserna blir annorlunda, alternativt stärker eller försvagar 

undersökningens validitet. Dessutom är det kanske inte enbart en kombination av de två 

undersökta teorierna som har en god förklaringskraft på Libyenkriget 2011. Genom att 

analysera kriget med andra teorier kan nya delar eller andra aspekter möjligen uppkomma vilket 

i slutändan kan komplettera kombinationen av Warden och Papes teorier ytterligare. Det kanske 

kan ge en bättre förståelse för användningen av luftmakt.  
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