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ABSTRACT: 

The two operations in Bosnia and Kosovo named Deliberate Force and Allied Force took 

place in 1995 and 1999. Both operations show clear signs that the use of air power was the 

main contributor to the outcome of the operations. Earlier research states that there are signs 

of coercive air power in both of these operations but fail to explain in what way. The purpose 

of this essay is to examine if Robert A. Papes theory about denial strategy in air operations 

can explain the different outcomes of the operations as the operation in Bosnia took 21 days 

and the operation in Kosovo took 78 days to reach its designated goals. This essay will also 

test Papes Theory on what constitutes a successful air campaign by comparing the two 

operations in Bosnia and Kosovo. 

 

The result supports Papes theory and shows that operation Deliberate Force acted according 

to Papes theory on denial in five out of six parts, excluding the strategic interdiction. Whereas 

operation Allied Force acted according to the theory as well but in a smaller extent. It can be 

argued that there are other background factors that also contributed to the outcome of the 

operations but by looking at the usage of the air power in both operations it shows that by 

acting accordingly to Papes theory the outcome was a success. By supporting Papes theory 

this essay adds to the earlier research a wider knowledge about coercive air power in military 

interventions. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Robert A. Pape anses vara en av de större luftmaktsteoretikerna i modern tid. Hans teori om 

tvångsmakt och hur luftmakt kan användas är prövad på flertalet konflikter och fall, teorin om 

Coercive air power diskuteras i flera artiklar rörande luftoperationer och luftmakt. Papes teori 

förklaras mer ingående längre fram i arbetet.  

 

Trots att Papes teorier har prövats många gånger är det vid få tillfällen som jämförelser av fall 

har genomförts för att hitta gemensamma nämnare för vad som anses vara lyckat eller 

misslyckat i en operation. Denna uppsats avser att pröva Papes teori om luftmakt mot två fall 

som anses ha många likheter men resulterat i olika utfall. Det finns många fall som skulle 

passa in på undersökningen av Papes teori om tvångsmakt, till exempel Libyen 2011, Irak 

1991 och 2004 eller Syrien 2015-framåt men uppsatsen avser endast undersöka två fall. De 

två fallen som avses prövas utspelade sig under de Jugoslaviska krigen som pågick 1991-2001 

i Balkan området. Under dessa år pågick flertalet olika konflikter i det område som då 

kallades Jugoslavien. Två av de större operationerna i Balkan var Operation Deliberate Force 

och Operation Allied Force som genomfördes i Bosnien år 1995 respektive Kosovo år 1999. 

Deliberate Force tog 21 dagar att genomföra och Allied Force 78 dagar. Operationen i 

Kosovo är intressant att undersöka på grund av att det anses vara en av de första operationerna 

där i huvudsak luftmakt användes i syfte att utföra tvångsmakt i en militär intervention 

(Lambeth 2001:245). Detta kan vara aktuellt för framtida konflikter då luftstridskrafter har 

visat sig vara ett effektivt medel med lägre risktagning jämfört med markförband i den typen 

av konflikter. Bosnien är även intressant med hänsyn till den korta tid det tog att genomföra 

operationen. Operationerna genomfördes i samma geografiska område vilket också gör fallen 

mer lämpliga för jämförelse. Med hänsyn till att tidigare forskning endast prövat delar av 

Papes teorier om luftmakt på operationerna enskilt för att förklara fallen, avser jag göra en 

jämförelse för att identifiera framgångsfaktorer inom teorin för dessa två fall.  

 

Då den ena operationen nästan tog fyra gånger längre för att nå målet med operationen ses 

utfallet som ett mått av tid. Varför tog operationen i Kosovo längre tid att uppnå målen med 

insatsen än operation i Bosnien när de var så lika i målsättning och förutsättning? Dessutom 

hade Nato mer än dubbelt så många flyg i Kosovo och erfarenheten från Bosnien att luta sig 
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på. Tidigare forskning har påvisat att och hur Deliberate Force var ett bra exempel på hur 

luftmakt kan användas och Allied Force har både hyllats och kritiserats från många olika håll.  

1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka om Robert A. Papes teori om den nekande operationskonsten kan bidra 

till fortsatt utveckling av forskningen inom luftmakt genom att göra en jämförande fallstudie 

av Bosnien och Kosovo avser denna uppsats pröva teorin.  

1.2.1 Forskningsfrågor 
 

Frågeställningen som avses besvaras av undersökningen är:  

 

- Kan utfallet av de två operationerna Deliberate Force och Allied Force förklaras 

genom hur den nekande operationskonsten nyttjades? 

 

För att besvara huvudfrågan ställs två delfrågor som avses besvaras: 

 

- I vilken omfattning nyttjades den nekande operationskonsten av Nato under Operation 

Deliberate Force? 

 

- I vilken omfattning nyttjades den nekande operationskonsten av Nato under Operation 

Allied Force? 

 

1.3   Avgränsningar 

Pape anser att strategisk interdiktion har en begränsad funktion i korta konflikter (Pape 

1996:75). Undersökningen kommer därför avgränsas till endast två av de tre delarna i den 

nekande operationskonsten inom Papes teori om militär tvångsmakt och avgränsas till att 

endast undersöka luftoperationerna i konflikterna. Avgränsningar i undersökningen har gjorts 

till det tidspann som operationerna omfattar, alltså endast de 21 dagar i Operation Deliberate 

Force och de 78 dagar i Operation Allied Force. Undersökningen avser jämföra två 

operationer och ser utfallet som ett mått av tid där den ena operationen tog längre tid för att 

uppnå målet och anses därför vara mer lyckad ur ett kostnadsperspektiv. 
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1.4 Aktuellt forskningsläge – Forskningsöversikt  

Författarna till den litteratur som undersökningen tar avstamp ur har granskats i syfte att 

säkerställa materialets relevans. Forskningsläget som undersökningen delvis utgått från är 

Robert A. Papes luftmaktsteori om Coercive Air Power och hur den tidigare har prövats mot 

luftoperationer. Undersökningen har även utgått från debatten kring tvångsmakt med luftmakt 

och hur detta har eller kan användas för att lyckas i militära interventioner. 

1.4.1Tidigare forskning 

I Bombing to win prövar Pape sin teori kvantitativt mot 33 fall samt analyserar kvalitativt 5 

fall för att avgöra om teorins predikteringar överensstämmer med utfallen (Pape 1996:10). 

Papes slutsats är att ingen tvångsmaktsstrategi troligtvis kommer lyckas under alla 

förhållanden men att det finns förhållanden då det är mer troligt att den kommer göra det. I 

konventionella konflikter är tvångsmakt mest effektiv när den är riktad mot de militära målen 

och inte de civila (Pape 1996:19).  

 

Dr. Karl P. Mueller som var professor på U.S Air Force’s school of Advanced Airpower 

Studies 1994-2001 har publicerat en analys av Papes Bombing to Win där han påstår att 

många av de teorier som Pape tar upp behöver förändras. Särskild kritik riktar han mot Papes 

fallstudie kring Japan och Tyskland och i vilken utsträckning luftbombningar påverkade 

beslutsfattningen (Mueller 1998:199–202). Mueller trycker även på att trots att Pape inte 

bevisar så mycket som han påstår så är många av idéerna mer betydelsefulla än vad vissa 

kritiker påstår, till och med Pape själv (Mueller 1998:228). Mueller kritiserar bland annat att 

Pape inte diskuterar kombinationer av den bestraffande operationskonsten och den nekande 

operationskonsten (Mueller 1998:190). En kombination av dessa två operationskonster hade 

varit intressant att undersöka på olika konflikter men undersökningen är begränsad i både tid 

och utrymme och bedöms behöva avgränsas till ett av de två områdena. 

 

Den främsta kritik mot Pape kommer från Barry Watts och John A. Warden. Warden var med 

och planerade luftoperationen under det första Irakkriget, vilket Pape prövar sin teori mot. 

Warden menar att Papes teorier i Bombing to Win är bristfälliga, bland annat i påståendet att 

strategisk attack inte fungerar (Warden 1997:172f). Pape hävdar att strategisk bombning 

genomförs i syfte att bestraffa eller dekapitera, vilket inte är ett effektivt sätt att uppnå 

tvångsmakt (Pape 1996:314). Warden ger även kritik på att Pape frekvent förväxlar den 

taktiska, operativa och strategiska ledningsnivån samt att Pape har dragit felaktiga slutsatser 



Nic Darnolf-Lindskog 2017-06-12 OP SA 14-17 

Kurs 1OP303 

Sida 6 av 36 

 

kopplat till Irak och hur dess högsta ledning verkade från Baghdad och vikten av sambandet 

(Warden 1997:181f). 

 

Watts är också före detta flygvapenofficer i det amerikanska flygvapnet (Pape 1997:191). 

Watts påstår att Pape vinklat de fall i Bombing to Win för att vara mer prövbara och förbiser 

att många av de konflikter som jämförts troligtvis använt kombinationer av de beskrivna 

operationskonsterna samtidigt (Watts 1997:123f). 

 

Pape bemöter kritiken från både Watts och Warden i sin artikel The Air Force Strikes Back: A 

Reply to Barry Watts and John Warden. Pape argumenterar på ett mer strukturerat vis än 

Watts och Warden men tillägger även att Watts har ett egenintresse i sina teorier, då han 

arbetat med att ta fram det strategiska bombflygplanet B-2 (Pape 1997:194). Pape skriver i 

artikeln att även om delar av kritiken skulle stämma in, så tar Watts och Warden inte upp hans 

huvudsakliga empiriska fynd vilket är, enligt Pape, att ingen tvingande luftmaktstrategi 

baserat på att hota eller döda civila har någonsin lyckats (Pape 1997:194f). Watts och Warden 

ger alltså inga exempel på där det har lyckats, vilket ger trovärdighet till Papes teori. 

 

I artikeln, When Does Aerial Bombing Work? av Michael Horowitz och Dan Reiter, får Pape 

positiv respons för att hans forskning står på empirisk grund, vilket påstås vara sällsynt inom 

detta område (Horowitz, Reiter 2001:147). Horowitz och Reiter är båda kända inom 

luftmaktsdebatten och har publicerat flera verk inom området. I artikeln prövar de Papes teori 

mot nya fall samt utvecklar den genom att studera fler faktorer än tidigare. Huvudresultatet i 

studien bekräftar Papes resultat nämligen att om en motståndares militära resurser är sårbara 

mot luftoperationer är det troligare att tvångsutövaren lyckas, jämfört med om luftanfall mot 

civila genomförs (Horowitz, Reiter 2001:163). 

 

Daniel Byman, Matthew Waxman och Erik Larson har via RAND publicerat artikeln Air 

Power As a Coercive Instrument. De tar bland annat upp hur luftmakt kan bidra till att 

tvångsmakt ska lyckas i militära interventioner samt prövar sina teorier om hur tvångsmakt 

lyckas på olika fall bland annat Bosnien. De identifierar tre stycken faktorer för att öka 

chansen för att tvångsmakt ska lyckas. Den första är eskaleringsdominans, där möjligheten 

ska finnas för att kunna öka kostnaden för motståndaren att stå emot och samtidigt nekar 

motståndare att agera på det och deskalera situationen (Byman, Waxman, Larson 1991:31). 
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Den andra faktorn liknar Papes syn på tvångsmakt och innebär att tvångsmakt har större chans 

att lyckas om motståndarens svagheter i deras militära strategi utnyttjas och hindrar den att 

fortskrida (Byman, Waxman, Larson 1991:37). Den sista faktorn syftar till att förstora hotet 

från tredje part och därmed göra motståndaren orolig att den interna stabiliteten ska rubbas. 

Detta leder då enligt artikeln till att kostnaden för att stå emot ökar och det inte längre är värt 

att stå emot (Byman, Waxman, Larson 1991:39). I deras fallstudie presenterar de att 

operationen i Bosnien följer dessa tre principer och kan vara en förklaring till varför målet 

uppnåddes med hjälp av tvångsmakt (Byman, Waxman, Larson 1991:154). 

 

Pape tar själv upp Bosnien och Kosovo i sin artikel ”The true worth of air power” men 

jämför då med sitt koncept om hammare och städ och anser åtminstone att Bosnien var 

lyckat, delvis på grund av kombinationen av mark- och luftstyrkorna (Pape 2004:122f). 

Insatsen i Kosovo är dock något tvetydig till varför det till slut lyckades (Pape 2004:124). I 

detta koncept är de egna marktrupperna ”städet” och luftstridskrafterna ”hammaren” (Pape 

2004:119). Det presenteras dock ingen djupare förklaring i artikeln till hur flygstridskrafterna 

använts. 

 

Robert A. Papes luftmaktsteori är sammantaget väl beprövad och forskad kring. Pape och 

bland annat Howitzer och Reiter har gjort flera enfallstudier på konflikter från det senaste 

århundradet men någon jämförande fallstudie på Deliberate Force och Allied Force har ej 

genomförts. Forskningsområdet kring de två operationerna anses däremot vara väl forskat 

kring. Operationerna har försökt förklaras genom olika teorier, men resultaten av dessa anser 

jag vara tvetydiga då jag inte funnit någon forskning som i detalj redovisar vilken teori som 

följts utan endast i mer generella termer. 

 

Forskningsluckan som identifierats är att det finns väldigt få jämförande fallstudier med 

Papes teori som grund.  De flesta fallstudier som gjorts med Papes teorier undersöker 

dessutom främst utfallet och vad resultatet av operationen blev samt i generella termer. 

Samtidigt har ingen enskild prövning av teorin funnits där de två fallen har jämförts mot 

teorin om den nekande operationskonsten. Undersökningen avser därför pröva Papes teori och 

förhoppningsvis genom teorin ge ett svar på varför de skiljde sig i utfall. Undersökningen 

ämnar därmed bidra till forskningsläget om luftmakt och Papes teori samt tillika stärka eller 

ifrågasätta teorin om den nekande operationskonsten.  
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1.5  Disposition 

I kapitel två presenteras Papes teori om tvångsmakt och mer ingående om den nekande 

operationskonsten som undersökningen avser pröva. Kritik mot teorin och motiv till varför 

teorin valdes för undersökningen presenteras även det under detta kapitel. 

 

I kapitel tre redovisas en motivering till varför de valda fallen ska undersökas och teorin ska 

prövas. Därefter presenteras den metod som valts för undersökningen och dess för- och 

nackdelar i denna situation. Där näst redovisas det material som undersökningen utgår ifrån 

och de källkriterier som följts. Sist i kapitlet presenteras operationaliseringen och de variabler 

och delvariabler som tagits ut från teorin tillsammans med det analysverktyg som använts i 

undersökningen för att söka svar på forskningsfrågan. 

 

I kapitel fyra redovisas analysen där de variabler som togs fram i kapitel tre redovisas utifrån 

materialet och jämförs därefter mot de två operationerna i syfte att försöka styrka teorins 

förklaringskraft eller ifrågasätta den. I slutet av kapitlet presenteras en sammanfattning av 

resultatet. 

 

I kapitel fem diskuteras undersökningens tillvägagångssätt och om resultatet genererat något 

svar på forskningsfrågan. Här presenteras även förslag till vidare forskning och alternativa 

förklaringar på utfall av operationerna. 

 

2. Teori  

I denna del förklaras Robert A. Papes teori om den nekande operationskonsten. Teorin är 

hämtad ur Papes egna bok Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Valet av teorin 

grundar sig i att redan tidigt vid observation av dessa två operationer kunde spår av 

tvångsmakt identifieras. Avsikten är att pröva om teorin om den nekande operationskonsten 

kan spåras i dessa, närmare bestämt den operativa interdiktionen och stöd till marktrupper. 

Pape presenterar även tre andra teorier av tvångsmakt som inte kommer redovisas i denna 

undersökning, här jag hänvisar till Papes egna bok. Anledningen till att dessa tre valts bort är 

att Pape hävdar att den nekande operationskonsten är den mest effektiva (Pape 1996:326). 
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2.1 Bombing to Win Air Power and Coercion in Wars 

Robert A. Pape mest kända verk är Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Boken 

handlar i huvudsak om militär tvångsmakt och hur motståndarens svagheter kan identifieras 

och utnyttja dem för att nå sina politiska mål med militära medel (Pape 1996:1). 

Som tidigare nämnts presenterar Pape fyra teorier inom den militära tvångsmakten men att 

endast den nekande operationskonsten kan fungera. Han benämner dessa som Punishment, 

Risk, Denial och Decapitation (Pape 1996:57f). 

 

2.1.1 Den nekande operationskonsten 

Den nekande operationskonsten syftar till att slå mot motståndarens militära styrkor och att 

försvaga dessa till den nivå då egna markstyrkor kan gå in i området och ta över det 

försvagade området utan större förluster (Pape 1996:69). I nekande strategier är det centralt 

att målfokus är förstörelse av vapentillverkning, bryta försörjningskedjor till krigsfronten, 

störa fiendens rörelse och kommunikation i området samt utnötning av markstyrkor (Pape 

1996:69). Ett exempel på när detta användes är, enligt Pape, då Tyskland lyckades få Holland 

att ge upp trots att de hade styrkor kvar i maj 1940. Detta sägs vara på grund av de upprepade 

bombningar som gjordes från Tyskland och Holland insåg att deras front inte kunde hållas 

under fortsatt bombning (Pape 1996:70). Den nekande operationskonsten delar Pape in i tre 

delar. Den första är understöd till marktrupper, den andra är strategisk interdiktion och den 

sista är operativ interdiktion (Pape 1996:70–72). Interdiktion har tolkats som ett sätt att 

ingripa och påverka fienden genom att exempelvis fördröja, förstöra eller avbryta fiendens 

verksamhet, materiel eller personal. 

 

Understöd till marktrupper var den första delen av den nekande operationskonsten som 

utvecklades enligt Pape. Under första världskriget använde de större aktörerna sina 

luftstridskrafter på detta sätt. Det innefattande bland annat informationsinhämtning, slå mot 

motståndarens frontförband samt slå mot logistikresurser precis bakom fronten. Tyskland såg 

under första världskriget att deras luftstridskrafter skulle användas som stöd till markförband 

när de skulle ta och hålla territorium genom att slå mot motståndaren främre styrkor. 

Bombflyget skulle användas som ett sorts ”flygande artilleri” för att nå längre än vanligt 

markbaserat artilleri. En typ av understöd till markförband är ”Close air support” (CAS), 

direkt understöd. Målet med direkt understöd är att attackera motståndarens frontförband och 

skapa svagare punkter i försvaret som det egna markförbandet dra nytta av. Direkt understöd 
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är mest effektivt mot statiska motståndare för att skapa dessa svaga punkter i försvaret och 

därmed uppnå ett genombrott. Risken är annars att det blir ett dyrt utnötningskrig (Pape 

1996:78). 

 

Den andra delen av den nekande operationskonsten, strategisk interdiktion, innefattar större 

operationer och syftar till att förstöra motståndares militärproduktioner eller att isolera dessa 

från operationsområdena.  Motståndarens stridande förband ska inte kunna dra nytta av dessa 

och ska begränsas i mängden vapen och materiel (Pape 1996:71). Strategisk interdiktion delar 

Pape in i två delar där ena delen syftar till att slå mot kritiska punkter i antingen 

militärproduktionen eller samhällets ekonomi (Pape 1996:71f). I den andra delen av strategisk 

interdiktion hävdar Pape att det är effektivt att slå mot exempelvis broar, hamnar och 

transportsträckor fast i större utsträckning än vad som nämns i andra delar av den nekande 

operationskonsten. Syftet är att stoppa flödet av ekonomiska resurser eller som nämnts 

tidigare, isolera militärproduktionen (Pape 1996:72). Pape hävdar att den strategiska 

interdiktionen inte är särskilt effektiv under korta konflikter för att det sällan hinner uppnås 

någon effekt av att slå mot ekonomiska mål. I utdragna utnötningskonflikter är det däremot 

effektivt men kan kräva att den som attackerar får använda mycket resurser innan de uppnår 

sina mål (Pape 1996:75). En nackdel med den strategiska interdiktionen är därmed att det går 

åt mycket resurser för att påverka motståndaren samtidigt som den kommer ha kvar mycket 

av de militära förbanden i fronten och därmed har det inte underlättat för ens egna 

marktrupper (Pape 1996:77). 

 

Den tredje och sista delen inom den nekande operationskonsten benämns operativ 

interdiktion. Den operativa interdiktionen syftar till att slå mot bakre stödfunktioner som 

exempelvis taktiska försörjningsplatser, reservförband och ledningsfunktionsplatser. Syftet är 

att uppnå en systemchock, vilket leder till att motståndarens möjlighet till rörelse och 

samordning påverkas och begränsas (Pape 1996:72–77). Detta uppnås i samspel mellan 

luftstridskrafterna och markförbanden som försöker manövrera runt eller slå igenom 

motståndarens front och tillsammans uppnå systemchock när ledningsfunktionen och 

rörligheten begränsas. Om motståndaren däremot lyckas hålla sin front statisk tappar operativ 

interdiktion sin effektivitet eftersom samordning via ledningsfunktionen inte är lika väsentlig 

för en statisk front som för en rörlig (Pape 1996:77f). Enligt Pape har den nekande 

operationskonsten större chans att lyckas mot konventionella styrkor än irreguljära förband. 
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Exempelvis på grund av att mekaniserade förband i en konventionell styrka är i större behov 

av logistikresurser och underhåll vilket är ett målval i den nekande operationskonsten som 

nämnts ovan. Detsamma gäller för ledningsfunktionen (Pape 1996:74). 

 

Sammanfattningsvis är det Papes teori om den nekande operationskonsten som har valts att 

prövas på dessa två konflikter på grund av att Pape är en av få luftmaktsteoretiker som anser 

att tvångsmakt på civilbefolkningen inte är ett effektivt sätt att vinna konflikten. Båda dessa 

konflikter präglades av att undvika civila dödsoffer och orsaka onödig skada (Lambeth 

2001:12 och Campbell 2000:87). Generellt verkar dessa två operationer ha använt sig av 

tvångsmakt och avsikten är att pröva i vilken utsträckning. Med hänsyn till att båda 

operationerna genomfördes på relativt kort tid kommer strategisk interdiktion inte att 

undersökas. Andra luftmaktsteorier hade också varit intressant att pröva på dessa två 

konflikter men då hade det behövts göras avgränsningar och ändring av fokusområde, till 

exempel Wardens teorier men då utelämnas markförband som anses påverkat beslutsfattandet 

och händelseförloppet för luftstridskrafterna i denna operation. I och med att Pape bemöter 

den kritik han fått, från bland annat Warden och Watts, anser jag att en prövning mot teorin är 

intressant för att antingen styrka Papes åsikter eller ifrågasätta dem och bidra till 

diskussionen. 

 

3. Metod 

Den metod som är vald för att genomföra undersökningen presenteras i detta kapitel. Val av 

metod motiveras med varför det passar in på denna undersökning samt kritiseras. Därefter ges 

en beskrivning av det material som undersökningen kommer utgå från. Slutligen presenteras 

operationaliseringen för hur sammanfogandet av teori och metod kommer se ut.  

3.1 Jämförande Fallstudie 

En lämplig metod för att genomföra denna typ av undersökning anses vara en jämförande 

fallstudie. En fördel med en jämförande fallstudie är att det går att fokusera på det som är 

unikt med fallen och få en djupare förståelse. Syftet med uppsatsen är att pröva en teori och 

då nämns fallstudien som en lämplig metod (Esaiasson 2017:99f). 
 
En svårighet med metoden 

är att det kan vara problematiskt att avgränsa inom de valda fallen och bedöma vad som ska 

ingå i undersökningen och vad som inte ska det (Denscombe 2009:104). Designen kan liknas 
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det som beskrivs i George och Bennets bok som en kontrollerad jämförelse som kan 

användas på fall som är lika på alla sett utom ett (George, Bennet 2005:151). Med hänsyn till 

att det är väldigt svårt att hitta fall som är lika på alla sett utom ett så anses det ändå som att 

användbar forskning kan genomföras med undersökningar där liknelserna är så lika som 

möjligt. Mest lika-designen anses vara en liknande metod som den kontrollerade jämförelsen 

men med lägre krav på fallens likheter (George, Bennet 2005:164f). När den mest-lika 

designen används är det av stor vikt att välja fall där de flesta variabler är lika (Esaiasson 

2017:101f). Den variabel som jag utgår från är till början den beroende variabeln, vilket i 

detta fall blir skillnaden i utfallet som ett mått av tid. De oberoende variablerna kommer 

hämtas från teorin om nekande luftmakt och avser att förklara skillnaden i utfallet och syftar 

till att försöka förklara variationen i den beroende variabeln (Esaiasson 2017:52). Metoden 

skulle passa väl in på denna undersökning då jag har valt två fall som anses vara lika i många 

avseenden och detta kommer presenteras under operationalisering. Avsikten är att ha en 

deduktiv ansats vid undersökningen. Detta innebär att teorin testas mot empirisk data 

(Johannesen, Tufte 2003:35). 

 

Fördelen med att använda en kontrollerad jämförelse är att när det finns två lika fall kan 

logiska och kausala slutsatser dras mellan dem (George, Bennet 2005:151). Nackdelen med 

att använda en kontrollerad jämförelse och mest lika-design är att det är svårt att hitta två fall 

som är identiska på alla områden förutom ett.  Genom att jämföra lika fall finns det risk för att 

den nödvändiga variationen på den variabeln som är intressant ur undersökningssynpunkten 

inte uppnås och att styrkan på den kausala relationen kan missuppfattas (Esaiasson 

2017:103f). Detta kan innebära att resultatet inte blir som förväntat, eller resulterar i att den 

beroende variabeln i slutändan inte skiljde sig tillräckligt mycket mellan de två fallen 
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3.2 Val av fall och kriterier 

För att pröva Papes teori valdes två fall ut i syfte att kunna göra en jämförande fallstudie. 

Dessa fall valdes med motiv om att de skulle vara militära interventioner där huvudaktören 

var luftstridskrafter. I operationerna var det även viktigt att det gick att se spår av den nekande 

operationskonsten i tidigt skede för att veta att de var prövbara mot Papes teori och därmed 

kunna få fram ett givande resultat. Operationerna skulle vara av liknande karaktär för att 

underlätta jämförelsen och dessa liknelser presenteras nedan i bakgrundsmatrisen. Ett annat 

kriterium var att markförband ska ha använts i operationen för att kunna kontrollera om 

understöd till markförband, som är en del av den nekande operationskonsten, följdes. Med 

bakgrund till detta hade flera förekommande fall kunnat väljas som uppfyllde dessa kriterier. 

Ur dessa föll valet på Operation Deliberate Force och Operation Allied Force. Dessa fall 

valdes på grund av att operationen i Kosovo anses till del vara unik då det kan anses vara en 

av de första operationerna i modern tid som Nato näst intill endast använt sig av luftmakt. 

Operationen i Bosnien valdes på grund av att fallet hade liknande förutsättningarna som i 

Kosovo men tiden för genomförandet skiljde dem åt. I de båda operationerna ville Nato 

undvika civila dödsoffer i så stor utsträckning som möjligt vilket även anses vara aktuellt för 

framtida konflikter.  

 

Operation Deliberate Force syftade till att tvinga den serbiska regeringen till 

fredsförhandlingar och avbryta den etniska rensning som pågick 1995 (Owen 2010:205). Fyra 

år senare påbörjades Operation Allied Force på grund av en liknande situation började uppstå 

i Kosovo och nyttjandet av luftmakt i Deliberate Force gjorde sig påmind (Mason 2010:226). 

Operation Deliberate Force genomfördes i september 1995 i Bosnien och anses i efterhand 

vara en lyckad operation för USA och Nato, där målen med operationen nåddes på 21 dagar 

(Lambeth 2010:32). Operation Allied Force som var av liknande karaktär, fast i större skala, 

genomfördes 1999 i Kosovo. Lärdomar från tidigare konflikter verkade vara glömda och 

operationen drog ut på tiden där det tog 78 dagar att uppnå målen samt att det var många 

civila som fick sätta livet till under konflikten (Lambeth 2010:32–39). Markförbanden under 

Operation Allied Force ses som de styrkor som tillhörde Kosovos frihetsrörelse, KLA. 

Eftersom trupprörelser från KLA var med koalitionens Airborne Command and Control 

Center, ABCCC, och Nato planerade och stöttade dem anses de kunna ses som egna förband 

(Lambeth 2001:73). Andra fall hade också varit intressant att undersöka, särskilt modernare 

konflikter för att vara mer relevanta för framtidens konflikter. Anledningen till att detta inte 
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gjordes var bland annat för att informationsinhämtning till pågående, eller precis genomförda 

operationer var svårtillgänglig och delvis inkomplett. 

 

 Deliberate Force Allied Force 

Beroende variabel Utfall i tid 21 dagar 78 dagar 

Bakgrundsvariabel År 1995 1999 

Bakgrundsvariabel Geografisk position Balkan(Bosnien) Balkan(Kosovo) 

Bakgrundsvariabel Aktörer Nato-Serbien Nato-Serbien 

Bakgrundsvariabel Mål Skydda civila från 

attacker 

Skydda civila från 

attacker 

Bakgrundsvariabel Undvika civila 

dödsoffer 

I hög grad I hög grad 

Figur 1: Bakgrundsmatris 

 

 

3.3 Material 

Det material som undersökningen kommer att utgå från presenteras under detta kapitel. 

Materialet kategoriseras utifrån de källkritiska kriterier som undersökningen utgått från som 

är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson 2017:291). För att hantera och 

säkerställa att materialet följer kriterierna har jag utgått från flera källor och jämfört dessa 

med varandra för att bygga upp en helhetsbedömning av operationerna och rimlighetspröva de 

påståenden som jag utgår från. I huvudsak kommer information hämtas om operationerna från 

Benjamin S. Lambeth bok Nato’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Analasys, 

och Deliberate Force: A case study in effective air campaigning som Robert C. Owens är 

redaktör till. Trots att dessa två böcker är väldigt omfattande har det krävts andra artiklar och 

böcker för att komplettera och ge en bättre helhetsbild. Anledningen att jag valt dessa och inte 

andra böcker/artiklar är på grund av att de uppfyller de källkritiska kriterier jag utgått från 

samt att de är de mest omfattande material kring operationerna som har identifierats.  

  

3.3.1 Material Operation Deliberate Force 

Robert C. Owen, överste i amerikanska flygvapnet och författare av flera böcker om luftmakt, 

har varit delaktig i utvecklingen av doktriner och gjort flera studier på bland annat Gulfkriget 

men även balkankrigen (Owen 2000:xv). Owen har i sin bok gjort omfattande undersökningar 
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kring Bosnien och samlat skrifter som ger bra grund till operationen Deliberate Force (Owen 

2000:523–526). Studien utgår delvis från hemliga dokument som inte är tillgängliga för denna 

undersökning och därför kan inte dessa granskas i denna uppsats. Viss måldata hänvisas till 

operationsplaner såsom OPLAN 40101 som var till grund för hela insatsen i Bosnien. Vidare 

har ytterligare en författare, Tim Ripley, publicerat en väldigt detaljerad bok om just 

Operation Deliberate Force där han går igenom händelseförloppet dag för dag och 

uppmärksammar de största händelserna under operationen. Ripley har publicerat flera böcker 

och artiklar om moderna konflikter och anses vara väl insatt i området kring militära 

interventioner. 

 

Båda dessa böcker anser jag uppfyller kravet för äkthet och samtidighet eftersom det inte 

identifierats något i materialet eller kring författarna som skulle vara falskt samt att de gavs ut 

i närtid till operationen. För att uppfylla kravet för att materialet ska vara oberoende har dessa 

två böcker jämförts med varandra samt de andra artiklarna för att säkerställa att 

återberättelserna inte är färgade av författarna. Det kriterium som kan diskuteras är tendens då 

båda författarna är från USA och Owen har varit officer i det amerikanska flygvapnet. Men 

med hänsyn till att de båda tar upp fördelar och nackdelar i operationen så tolkar jag deras 

texter som objektiva och därmed lämpliga för undersökningen. 

3.3.2 Material Operation Allied Force 

En utförlig beskrivning om Operation Allied Force ger Dr. Benjamin S. Lambeth i sin bok 

”Nato’s Air war for Kosovo: A strategic and operational assessment” som han gav ut 2001. 

Lambeth tog fram analysen för det amerikanska flygvapnet via organisationen RAND. 

Lambeth gick med i RAND 1975 och har publicerat många artiklar och böcker kring ämnet 

luftmakt. I Nato’s Air War for Kosovo försöker Lambeth att belysa det som gick bra vid 

användandet av luftmakt samt det som behöver utvecklas eller granskas vidare. Hela analysen 

grundar sig på öppna källor samt intervjuer med deltagare från operationen eftersom mycket 

och tillräckligt med material har släppts för att göra en analys (Lambeth 2001:31). 

Undersökningen kommer även utgå från Bymans & Waxmans artikel ”Kosovo and The Great 

Air Power Debate” för att komplettera och stärka vissa påståenden kring operationen i 

Kosovo. Artikeln är omfattande kring diskussionen om luftmakt och har med Kosovo som en 

illustration över de blandade resultaten i operationen (Byman, Waxman 2000:8). 
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Även detta material anser jag uppfyller kravet för äkthet och samtidighet av samma skäl som 

materialet kring operationen i Bosnien. Samtliga författare i detta avsnitt har publicerat flera 

forskningsartiklar inom området luftmakt och diskuterat kring det. Med hänsyn till det anser 

jag att det inte finns något spår av tendens i materialet kring operationen i Kosovo. I detta fall 

har det varit svårare att säkerställa materialets oberoende då det inte alltid gått att jämföra 

dessa två verk med varandra. Exempelvis skriver Lambeth mer detaljerat kring händelser och 

Byman och Waxman diskuterar kring tvångsmakt generellt med Kosovo som exempel och 

beskriver endast utvalda delar av konflikten. Vid dessa händelser har jag behövt komplettera 

med artiklar för att säkerställa att det källkritiska kriteriet upprätthålls. 

  

3.3.3 Alternativt material 

Ett material som hade varit intressant att undersöka är operationsplanerna. Owens studie utgår 

delvis från operationsplaner men publicerar endast de öppna delarna om det hade varit möjligt 

att få tillgång till det hemliga materialet hade troligtvis en bättre helhetsbild kunnat 

presenteras. 

3.4 Operationalisering 

För att få fram överskådliga och mätbara resultat genomförs en operationalisering nedan. Jag 

kommer utgå från en teoretisk definition som sedan kopplas mot operationella indikatorer. 

För att få fram information om dessa två fall samt teorin som ska prövas kommer empiri 

hämtas genom läsning och granskning av det material som presenterats tidigare och därmed 

identifiera de operationella indikatorer som förklaras senare. Detta kommer genomföras med 

en delvis kvantitativ metod som kommer användas för att leta upp måldata och målval, mer 

specifikt siffror från operationens genomförande. Den kvantitativa metoden är användbar när 

svaret på frågor gällande exempelvis frekvens eftersöks (Esaiasson 2017:198). Eftersom 

undersökningen är teoriprövande passar metoden väl in. Som nämnts tidigare anses det vara 

svårt att hitta två fall som är exakt lika förutom på ett sätt. Detta hanteras genom att de 

jämförande variablerna skattas på ett rimligt sätt och avgränsas. För att hantera svårigheten 

med avgränsning har valet gjorts att både göra avgränsningar i teorin samt i fallen för att hitta 

delar som är lika och jämförbara.  

 

 De operationella indikatorerna motiveras mot den teoretiska definitionen i syfte att ha god 

överensstämmelse mellan dessa och därmed säkerställa validitet. För att få god validitet i 
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undersökningen delas denna upp i två delbegrepp. Det första är begreppsvaliditet som betyder 

att den teoretiska definition som denna studie utgår från överensstämmer med 

operationaliseringen samt att inga systematiska fel finns (Esaiasson 2017:59–61). 

Resultatvaliditet innebär att undersökningen mäter det som påstås ska mätas. Det bygger 

vidare på en god begreppsvaliditet och hög reliabilitet (Esaiasson 2017:64). Hög reliabilitet 

innebär att det inte finns några slumpmässiga eller osystematiska fel i undersökningen 

(Esaiasson 2017:65). För att uppnå detta avser denna studie utgå med en tydlig teoretisk 

definition, som hämtas från Papes teori som överensstämmer med min operationalisering. 

Systemfel täcks upp genom att använda material som är jämfört mot annat material i syfte att 

säkerställa att det är korrekt empiri. Först kommer den beroende variabeln presenteras som 

undersökningen utgår från. Därefter kommer de absoluta variablerna brytas ner till 

operationella indikatorer i syfte att identifiera dessa i materialet. De absoluta variabler, som 

hämtas från Papes teori, kommer presenteras som operationella indikatorer i nästa kapitel 
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3.4.1 Operationella indikatorer 

För att sammanföra metoden med teorin har de absoluta variablerna hämtats från Papes teori. 

Dessa har försökts konkretiseras och översättas med så liten skillnad som möjligt från Papes 

engelska definition för att säkerställa att det är rätt material som undersöks. De definitioner 

som används för undersökningen är från Papes syn på Understöd till marktrupper och 

Operativ interdiktion och det är de centrala delarna i dessa två teorier som kommer prövas i 

huvudsak. De analysenheter som ska jämföras hämtas från fallen Operation Deliberate Force 

och Operation Allied Force och kommer testas mot variablerna från de ovan nämnda delarna i 

den nekande operationskonsten. För att avgöra om en variabel använts i analysenheten eller 

ej, så skall det finnas beskrivet i materialet så pass tydligt att det är observerbart nekande 

operationskonst eller inte som använts. För att kunna analysera resultaten av variablerna 

måste dessa tilldelas variabelvärden (Esaiasson 2017:55f). De värden som kan tilldelas är 

följande; Hög frekvens, Låg frekvens eller Genomfördes inte. 

 

För att en variabel ska tilldelas Hög frekvens måste det finnas spår i materialet på att det 

genomfördes flertalet gånger under operationen eller nästan varje dag och med lyckat resultat. 

För att en variabel ska tilldelas Låg frekvens måste det finnas spår i materialet på att det 

genomfördes ett fåtal gånger där resultatet av genomförandet spelar roll. Genomfördes det 

ofta men endast lyckades få gånger bedöms det vara av låg frekvens. För att en variabel ska 

tilldelas Genomfördes inte ska det antingen finnas i materialet att det inte genomfördes 

alternativt att det inte finns någon evidens för det.  

 

Motivet till att tilldela variablerna ett värde i frekvens gjordes med hänsyn till att det material 

som undersökningen utgått från är andrahandskällor samt utgår från delvis hemligt material. 

Viss data kan ha missats eller medvetet inte kunnat publiceras och därmed skulle ett resultat i 

antal vara missvisande för undersökningen. Eftersom fallen skiljer sig i tid och antal 

deltagande flygplan skulle det vara missvisande att fokusera på antal genomförda uppdrag. 

Därför är frekvens mer lämpligt för att visa på utsträckningen där något genomfördes i 

förhållande till operationernas tidsspann, vilket styrker validiteten i undersökningen. Kopplat 

till forskningsfrågan bör skillnader ifrån jämförelsen som presenteras i resultatet svara på om 

någon av de olika variablerna kan förklara utfallet i operationerna. 
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Under analysarbetet kommer fokus ligga på att identifiera delar i operationerna som stämmer 

in på de absoluta variablerna och kontinuerligt jämföra dessa i analysen. Dessa 

identifikationer presenteras i en komplett matris, i liknande format som matrisen nedan. 

Genom att ställa upp det i en matris blir det mer överskådligt och enklare att jämföra fallen 

och visar på om Papes teori nyttjades eller inte och kan vara förklaring till utfallet. Resultatet 

redovisas under analysen och matrisen återfinns i sammanfattningen i kapitel 4.3. 

Undersökningen avser pröva Papes teori och för att anse att teorin kan förklara utfallet bör två 

av de tre delarna i respektive variabler få värdet Hög frekvens. 

 Analysenhet 1 Analysenhet 2 

Absoluta variabler  Delvariabel Operationella indikatorer Deliberate Force Allied Force 

Understöd till 

marktrupper 

1. Close Air 

Support(CAS
) 

Luftstridskrafter används 

för understöd i direkt 
anslutning till egna 

marktrupper  

    

2. Slå mot 

närliggande 

logistik 

Luftstridskrafter används 

för att slå mot 

logistikenheter i nära 

anslutning till stridande 
förband 

    

3. Skära av 
reservförband 

och hindra 

styrketillväxt 

Luftstridskrafter används 
för att skära av 

motståndarförband och 

hindra en styrketillväxt i 

området genom att 
exempelvis slå ut broar och 

större vägnät 

    

Operativ 

interdiktion 

1. Slå mot 

taktiska 

försörjningspl

atser och 
underhållsres

urser 

Luftstridskrafter används 

för att slå ut större 

försörjningsenheter såsom 

förnödenheter och 
ammunition. Kan vara i 

bakre områden som inte är i 

direkt anslutnings till 

stridande förband 

  

2. Slå mot bakre 

reservförband 

Luftstridskrafter används 

för att slå mot motståndares 
bakre reservförband som 

exempelvis baser och 

byggnader där personal 

befinner sig. 

  

3. Slå mot 

ledningsfunkt
ionen  

Luftstridskrafter används 

för att slå mot 
motståndarens 

ledningsfunktion som 

exempelvis nyckelpersoner, 

kommunikationssystem och 
ledningscentraler. 

  

Figur 2: Matris för Analysverktyg 
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4. Analys 

Inledningsvis under varje delkapitel kommer en kort sammanfattning presenteras därefter ges 

konkreta exempel på hur det genomfördes eller inte genomfördes i operationerna. 

4.1 Understöd till markförband 

De tre delvariabler för understöd till markförband; ”CAS”, ”slå mot närliggande 

logistikförband” och att ”skära av reservförband och hindra styrketillväxt” återfinns i båda 

operationerna. Det var dock endast i Operation Deliberate Force som alla genomfördes i hög 

frekvens jämfört med i Operation Allied Force där det finns spår av alla men genomfördes 

inte i tillräckligt hög frekvens eller med lyckat resultat. Många av attackerna missade målen, 

fick avbrytas eller av andra anledningar lyckades inte få verkan i målet. Nato lyckades dock 

med att skära av reservförband och hindra styrketillväxt i och med att många stora vägar och 

broar slogs ut i de båda operationerna men i Kosovo fick det störst effekt efter den 2:a juni då 

Nato lyckats slå ut tillräckligt många broar och därför får Allied Force också värdet hög 

frekvens på delvariabeln ”skära av reservförband och hindra styrketillväxt”. En förändring 

identifierades i operation Allied Force efter ungefär halva tiden då Nato fick en utökad 

mållista och kunde anfalla fler och viktigare mål. Detta skedde som sagt inte under hela 

operationen Allied Force jämfört med Deliberate Force där det genomfördes väldigt många 

gånger, därför ses det som att CAS och slå mot närliggande logistik har genomförts i låg 

frekvens i Allied Force. 

 

I Bosnien användes en strategi där avskräckning och CAS för att skydda egna styrkor var de 

ingående delarna (Campbell 2000:105). Detta ledde till att ett nära samarbete mellan mark- 

och luftförband eftersträvades i syfte att koordinera bland annat CAS för att undvika indirekta 

skador på civila och egna förband (Campbell 2000:106). Redan den första dagen i operationen 

begärde FN-styrkor in attackflyg för att slå mot serbiskt artilleri och under natten fick FN 

direkt understöd av AC-130 (Nordeen 2002:247). Ett annat exempel på att det följdes var den 

8:e september då 19 flygplan blev omdirigerade i luften till att genomföra CAS (Ripley 

1999:274). Jämfört med de totala antal flyguppdrag och i vilken utsträckning CAS 

genomfördes ses det att stora mängder uppdrag genomfördes i syfte att understödja 

markförband. Totalt genomfördes 3,535 flyguppdrag av Nato, av dessa var 70 % s.k. 

penetrerande flyguppdrag och inkluderade; CAS, attack mot markmål, suppression of enemy 

air defense (SEAD), spaningsuppdrag och combat search and rescue (CSAR) (Sargent 
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2000:331). Totalt var 39 %, 1,365 flyguppdrag, CAS eller attack mot markmål (Sargent 

2000:334). Sammantaget var träffsäkerheten 61.5% av de kombinerade vapenslagen för både 

precisionsbomber och ”dumma” bomber (Sargent 2000:339f). Slås antal uppdrag ut per dag 

går det att urskilja att Nato i snitt genomförde 65 flyguppdrag med CAS eller attacker mot 

markmål per dag. Endast genom att veta att det både fanns fiender på marken och i luften 

gjorde det svårare för den serbiska armén och samarbetet mellan mark och luftstridskrafter 

bidrog till skiftningen i maktbalansen på marken (McLaughlin 2000:195). I Kosovo däremot 

genomfördes understöd till markförband i lägre frekvens. Lambeth skriver i sin bok om 

Kosovo att koalitionen arbetade nära Kosovo Liberation Army(KLA), särskilt när KLA 

styrkor var i kontakt med serbiska styrkor genomfördes CAS (Lambeth 2001:73). ”Those 

operations represented classic instances of close air support, with KLA and enemy forces in 

close contact on the ground” (Lambeth 2001:73). Ett exempel på när Nato stöttade KLA var 

den 1:a juni 1999 nära berget Pastrik då Nato flög 197 stycken attackuppdrag med bland 

annat flygplanstypen A-10 (Badsey, Latawski 2004:52). Enligt Byman så var aldrig några av 

Natos markförband i direkt kontakt med serbiska styrkor men rapporter finns där brittiska 

specialstyrkor hjälpte till att leda in flygstridskrafter och identifiera mål (Byman, Waxman 

2000:28). Under den 78 dagar långa operationen i Kosovo flögs totalt 35,200 uppdrag av 

Nato, i detta inkluderades alla luftuppdrag, inklusive stödoperationer såsom lufttankning och 

spaning med drönare. Av dessa var ca 9,500 flyguppdrag av typen attack (Nordeen 

2002:256f). Ingen information har hittats kring hur stor procent av dessa som var CAS utan 

endast att 13 % av attackuppdragen var mot marktrupper i Kosovo (Lambeth 2001:79). I 

Kosovo användes alltså CAS men i mindre utsträckning än i Bosnien och med tanke på att 

Nato inte ville sätta in markförband (Lambeth 2001:47), tilldelas Kosovo värdet låg frekvens 

på ”CAS” 

 

I beskrivningen för operationen i Bosnien står det att det skulle genomföras attacker mot 

markförband, utvald infrastruktur samt skära av markförbanden och attackera logistik- och 

underhållsplatser (Campbell 2000:107). Målvalet ”markförband” bestod i huvudsak av tyngre 

vapensystem och personalen som bemannade dessa, exempelvis artilleripjäser. Logistik- och 

underhållsmål bestod mestadels av ammunitionsupplag, förnödenhetsupplag och 

förvaringsutrymmet av exempelvis fordon. Ledningsfunktionens målval bestod till stor del av 

radarrelästationer, kommunikationsnoder och utvalda ledningsplatser. Inom målvalet för 

infrastruktur syftade det till att påverka motståndarens handlingsfrihet och attackerade 
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kommunikationslinjer i form av motorvägar samt kanaliserande transportsträckor som broar 

och tunnlar (Campbell 2000:108f). Exempelvis slog Nato, redan den första dagen på 

operationen 30:e augusti 1995, mot serbiska ledningsfunktioner, sambandsfunktioner, vägnät 

och luftvärn. Samtidigt påbörjade Nato även attacker mot ammunitionsupplag, materialförråd 

och underhållsplatser (Ripley 1999:250). Fler exempel är från den 5-11:e 1995 september då 

12 broar bombades varav 7 totalt förstördes och de övriga fick varierande skador. Syftet var 

att bland annat hindra en styrketillväxt (Ripley 1999:268). Totalt släpptes 1,026 bomber vid 

offensiva attackuppdrag i Bosnien varav 630 var precisionsvapen som släpptes med flygplan 

och av dessa släpptes 64 mot broar och vägnät (Sargent 2000:338). Detta tyder på att samtliga 

delvariabler av ”understöd till markförband” genomfördes med hög frekvens i operationen i 

Bosnien.  

 

I Kosovo inledde däremot Nato operationen med en samlad attack natten till 24:e mars 1999, 

som fokuserade på att slå ut elnätet i Kosovos huvudstad Pristina (Lambeth 2001:47). Tätt 

därefter följde fler attacker mot markbaserat luftförsvar, radarstationer och 

kommunikationsplatser (Lambeth 2001:48). Detta tyder på att Nato var intresserade av att 

delvis skära av och förhindra kommunikationen och informationsspridning inom de serbiska 

styrkorna. Nato lyckades däremot inte uppnå den önskade effekten, och det ansågs som något 

av ett misslyckande. Efter de fyra första dagarna eskalerade Nato bombningarna och öppnade 

upp för nya målval i sin planering där syftet var att skära av den serbiska armén genom att 

angripa just kommunikationsplatser, kanaliserande vägar, förrådslokaler samt platser med 

koncentrerade stridsvagnsrörelser (Lambeth 2001:51). Effekterna av dessa bombningar var 

dock även de begränsade. Efter operationens tredje vecka lyckades Nato inte träffa fler än 28 

mål vid 439 flyguppdrag på en 24-timmarsperiod (Lambeth 2001:56). Attacker mot tomma 

baracker och andra militära anläggningar hade ingen effekt på Serbiens uppträdande då de 

serbiska styrkorna hade spridit ut sig och undvikit bekämpning (Lambeth 2001:54). Det kom 

att visa sig att i Operation Allied Force var luftstridskrafterna begränsat effektiva i att 

bekämpa mål i bergsterräng, urbanmiljö eller i djungelterräng där fienden ofta kunde dölja 

sina rörelser (Byman, Waxman 2000:25). Fler flyg kallades in och antalet var nu nästan 1000 

flygplan. Vid slutet på första månaden var 80 % av de genomförda attackerna mot mål som 

redan tidigare hade försökts bekämpats, detta var delvis på grund av att Nato inte hade lyckats 

skära av förbanden och de hann återuppbyggas (Lambeth 2001:58). På grund av detta tilldelas 

Allied Force värdet låg frekvens på delvariabeln ”slå mot närliggande logistik”. Efter att ha 
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misslyckats med att uppnå någon avgörande effekt den första månaden, kan en skillnad i hur 

luftstridskrafterna användes urskiljas efter ett Nato sammanträde den 23-25 april 1999 

(Lambeth 2001:59). Listan på godkända mål utökades från 169 till 976 vilket medförde 

exempelvis mål som oljeraffinaderier, bränsledepåer, vägar, broar, järnvägar, militära 

kommunikationsplatser och industrier som tillverkade vapen och reservdelar (Lambeth 

2001:59–61). Fram till den 2:a juni 1999 hade totalt 50 motorvägar och broar förstörts vilket 

till slut skar av serbiska styrkor och hindrade rörelsefriheten (Hosmer 2001:66f). Broarna och 

vägarna som förstördes var väldigt viktiga för framkomligheten i landet (Byman, Waxman 

2000:18). Detta bedöms ha haft effekt på i vilken utsträckning de serbiska styrkorna kunde 

förstärkas och fyllas på. Runt den 2:a juni kunde en eskalering av Natos flyguppdrag åter ses. 

Från att ha flugit ca 150 uppdrag om dagen i början på maj flögs nu över 300 uppdrag per dag 

(Hosmer 2001:97). Efter operationen var det aldrig fastställt att de större bombföretagen eller 

stödet till KLA hade någon militär betydelse för operationen (Lambeth 2001:72). Detta 

stärker argumenten till varför delvariablerna ”CAS” och att ”slå mot närliggande logistik” 

endast får värdet låg frekvens då många av uppdragen misslyckades med att träffa målen. 

Nato lyckades däremot skära av serbiska förband och hindra en styrketillväxt genom att 

anfalla broar och vägar och tilldelas värdet hög frekvens på den tredje delvariabeln. 

 

 Analysenhet 1 Analysenhet 2 

Absoluta variabler  Delvariabel Operationella indikatorer Deliberate Force Allied Force 

Understöd till 

marktrupper 

1. Close Air 
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S) 

Luftstridskrafter används för 

understöd i direkt anslutning 
till egna marktrupper  

 Hög Frekvens Låg Frekvens 
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 Hög Frekvens  Låg Frekvens 
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Figur 3: Matris för absoluta variabeln Understöd till markförband 
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4.2 Operativ interdiktion 

Det finns spår av operativ interdiktion i de båda operationerna och vissa likheter finns mellan 

dem. Likheten är att de båda operationerna valde att angripa eller isolera det serbiska 

ledarskapet, men på de andra delvariablerna skiljde de sig däremot. I Operation Deliberate 

Force finns det exempel på hur Nato slog mot taktiska försörjningssystem flera gånger medan 

det genomfördes mer sällan i operation Allied Force. I Allied Force valde Nato att attackera 

ledningsfunktionen annorlunda än i Deliberate Force. I Kosovo angreps utpekade 

ledningscentraler i större utsträckning och i Bosnien valde Nato att angripa ledarskapet genom 

att slå ut kommunikationscentraler i större utsträckning. En delvariabel som sticker ut är att 

det inte finns spår i materialet att Nato slog mot några reservförband i Bosnien vilket gjordes i 

Kosovo men i låg utsträckning. Detta innebär att det finns spår av Papes teori i båda 

operationerna men i olika utsträckning. I förhållande till första delen i teorin så är det mer 

diffust i vilken utsträckning de båda operationerna följde Papes teori om operativ interdiktion. 

Enligt Pape nås framgång genom att följa dessa delvariabler och det följdes inte i den 

utsträckningen som förväntats i Bosnien. Det lyckades trots det ändå att nå framgång och ett 

avslut på relativt kort tid. 

 

I operation Deliberate Force var det uttalat att bland annat slå mot ledningsplatser, förband i 

bakre områden och underhållsresurser. I operationsplanen stod det i summeringen att ett 

delmål med operationen var att Nato skulle slå mot försörjning och underhållsresurser 

(Campbell 2000:107). Totalt fanns det 17 försörjningsplatser och underhållsplatser som 

utpekade mål redan innan operationen hade börjat som Nato hade för avsikt att slå ut (Sargent 

2000:289f). Exempelvis attackerade Nato ammunitionsupplag redan den 30:e augusti 1995 i 

området kring Sarajevo där syftet var att systematiskt förstöra serbernas ammunitions 

reserver. Morgonen nästa dag genomfördes flera liknande anfall där varje anfall bestod av 

minst 30 flygplan (Ripley 1999:250). Även den 5:e september genomfördes ett större anfall 

mot baracker och ammunitionsupplag i Sarajevo (Nordeen 2002:248). Totalt släpptes 351 

precisionsbomber samt 32 ”dumma” bomber mot ammunitions- och 

underhållsupplag/fabriker (Sargent 2000:338). Detta tyder på att Nato slog mot 

försörjningssystem och underhållsresurser med hög frekvens. 

 

I Kosovo flögs det redan första natten 120 attackuppdrag mot totalt 40 olika mål där bland 

annat underhållsplatser var utpekade mål (Lambeth 2001:48). Efter att Natos mållista utökats 
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runt den 25:e april 1999 kunde de nu attackera bränsledepåer och fabriker som tillverkade 

vapen och reservdelar (Lambeth 2001:59). Trots detta var det med begränsad framgång som 

Nato bombade underhållsplatser och dylikt. Exempelvis försökte Nato bomba hangarer och 

närliggande underhållsplatser och ammunitionsupplag på Pristinas flygplats vilket de trodde 

att de lyckats med, men det visade sig senare vara ett misslyckande (Lambeth 2001:61). Vid 

Natos pressmeddelande den 27:e april 1999 bekräftar de att endast 20 % av Serbiens 

ammunitionsupplag hade blivit allvarligt skadade (Badsey, Latawski 2004:49). Totalt under 

operationen attackerades 421 fasta mål, av dessa var 106st i kategorin 

”markförbandsanläggningar” där endast 35 % av de 421 målen bedömdes ha blivit förstörda 

efter operationens slut (Lambeth 2001:79). Inom denna kategori bedöms det att vissa 

försörjningssystem och underhållsresurser går under. Dock har inga bevis funnit där det 

tydligt står var, när och hur attacker genomfördes mot taktiska försörjningssystem och 

underhållsresurser och därför tilldelas Operation Allied Force värdet låg frekvens på denna 

variabel. 

 

I Bosnien var det uttalat att när den serbiska armén befann sig i baracker var de attraktiva mål 

men med hänsyn till att Nato ville minimera antalet dödsoffer valdes många av dessa mål bort 

(Sargent 2000:288f). Inga konkreta bevis har funnits där Nato angripit serbiska reservförband 

och därför ges operationen värdet låg frekvens på delvariabeln ”slå mot reservförband” på 

grund av att det fanns uttalat att Nato hade målval som var förband i bakre områden. Jämfört 

med i Kosovo där attacker genomfördes redan första dagen av operationen mot militära 

baracker i bakre områden som tyder på att Nato ville slå ut förband som inte var aktiva i 

fronten (Lambeth 2001:48). Dagen efter genomförde Nato även attackuppdrag mot militära 

förband i Trstenik och Danilovgrad, som ligger i nuvarande Serbien och Montenegro vilket 

inte var i direkt anslutning till Kosovo och fronten vilket tyder på att det var bakre förband 

Nato angrep (Lambeth 2001:50). Men som tidigare nämnts så var många av attackerna mot 

tomma baracker och hade ingen påvisad effekt i Serbiens uppträdande eftersom att deras 

förband hade spridit ut sig (Lambeth 2001:54). Operation Allied Force tilldelas därför värdet 

Låg frekvens på denna delvariabel. 

 

I operationsplanen för Deliberate Force stod det i summeringen att ett delmål med 

operationen var att Nato skulle attackera och isolera ledarskapet (Campbell 2000:107). Ett sätt 

att isolera ledarskapet är att hindra kommunikationen mellan förbanden och angripa 
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kommunikationscentraler vilket är en del i ledningsfunktionen. Redan första dagen på 

operationen attackerade Nato en viktig kommunikationsnod i Han Pijesak och en 

kommunikationscentral i Jahorina nära Pale (Conversino 2000:136f). Ett exempel på när det 

genomfördes var den 10:e september då Nato förstörde en radiorelästation på berget Lisina 

(Nordeen 2002:248). Natten efteråt släpptes det även precisionsbomber av amerikanska F-

15E på andra kommunikationsplatser (Nordeen 2002:248). Vid analysen av vilka mål som 

bekämpats efter hela operationen var 215 precisionsbomber av totalt 630 mot 

luftförsvarsplatser, ledningsplatser och kommunikationsplatser (Sargent 2000:338). Av dessa 

215 precisionsbomber är det svårt att urskilja hur många attackuppdrag som genomfördes mot 

just ledningscentraler och angrepp mot ledningsfunktionen. Vid operationens start fanns det 

sju utpekade mål i kategorin   (command and control) av totalt 56 mål (Sargent 2000:290). 

Detta tyder på att det var en betydande del för Nato att angripa just ledningsfunktionen. Nio 

ledningsplatser av kategorin   (command, control and communications) attackerades och åtta 

av dessa var träffade eller förstörda efter operationens slut. (Sargent 2000:342). Några 

nyckelpersoner identifierades inte i materialet som målval under operationen däremot 

attackerades ledningscentraler och kommunikationscentraler flertalet gånger. Därför tilldelas 

operations Deliberate Force värdet hög frekvens på delvariabeln ”slå mot 

ledningsfunktionen”. 

 

I Operation Allied Force genomfördes däremot utpekade attacker mot ledningsfunktionen. 

Operationen trappades snabbt upp och 9 dagar efter operationens start anfölls det serbiska 

militära ledarskapet genom attacker i Belgrad (Lambeth 2001:55). Mellan den 22:a och 23:e 

april attackerade Nato även den serbiska presidenten Milosevic residens (Nordeen 2002:253). 

Ett annat exempel är den 28:e april 1999 när Nato angrep den nationella ledningscentralen i 

Belgrad som var mer än 30 meter under marken och utrustad med kommunikationsmedel, 

sjukvård, logi och mat för mer än en månad (Lambeth 2001:62). Totalt attackerade Nato 88st  

   platser(Command and Control) av de totalt 421 målvalen som var utpekade i hela 

operationen (Lambeth 2001:79). Detta tyder på att det genomfördes attacker mot 

ledningsfunktionen i hög frekvens. 
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Figur 4: Matris för absoluta variabeln Operativ Interdiktion 
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4.3 Sammanfattning 

Nedan presenteras resultaten från respektive delvariabel från de båda operationerna och vad 

de har för betydelse för teorin och dess förklaringskraft genom att visa på likheterna i 

operationerna. Därefter presenteras olikheterna som identifierats och vad de har betydelse för 

teorins förklaringskraft. 

 Analysenhet 1 Analysenhet 2 

Absoluta variabler  Delvariabel Operationella indikatorer Deliberate Force Allied Force 

Understöd till 

marktrupper 
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Figur 5: Sammanfattning av resultat 

Resultatet från analysen visar att teorin har en tydlig förklaringskraft vid en lyckad militär 

intervention där luftmakt har varit huvudaktören. Fem av sex delvariabler genomfördes i hög 

frekvens på operationen i Bosnien som anses vara lyckad medan endast två av sex delar 

genomfördes i hög frekvens i operationen i Kosovo som var mindre lyckad ur ett 

tidsperspektiv. Likheter fanns i hur väl Nato lyckas slå mot fiendens ledningsfunktion och att 

skära av reservförband och hindra en styrketillväxt genom att angripa mål som påverkar båda 

delvariabler. Ett typiskt sådant mål är kommunikationscentraler som hindrar 
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ledningsfunktionen att kommunicera samt förbandens rörelse och därmed försvårar 

sambandet vid en eventuell styrketillförsel. I delvariabeln att slå mot ledningsfunktionen var 

det skillnad mellan de två operationerna. I Bosnien slog Nato mot kommunikationsplatser i 

större utsträckning och i Kosovo angrep Nato ledningsplatser. Resultatet på delvariabeln blev 

däremot detsamma, hög frekvens. Nato slog även mot vägnätet och broar med hög frekvens 

för att förhindra styrketillväxten och det var återkommande i båda operationerna. De största 

skillnaderna mellan de två operationerna var i vilken utsträckning CAS genomfördes. En 

förklaring kan vara att i Kosovo hade Nato inga egna marktrupper utan understödde endast 

KLA när det var möjligt medan i Bosnien var det uttalat att Nato skulle ge understöd till FN 

trupper. Allied Force tilldelades även låg frekvens på delvariablerna ”slå mot närliggande 

logistik”, ”slå mot taktiska försörjningsplatser” och att ”slå mot bakre reservförband”. 

Operation Deliberate Force tilldelades däremot värdet hög frekvens på de två förstnämnda 

delvariablerna medan det inte gick att urskilja något spår av att Nato anföll reservförband i 

Bosnien.  

4.4 Brister i analysen 

I det material som undersökningen utgått från finns det indikatorer på att operationen Allied 

Force var bristande i många avseenden som inte var av militär påverkan. Avsikten från Nato 

var ofta att genomföra uppdrag som stämde in på Papes teori men delvis på grund av att Nato 

missade målen eller inte lyckades bekämpa dessa så fick operationen låga värden i analysen. 

Om analysen hade utgått från andra variabelvärden så hade troligtvis resultatet sett 

annorlunda ut. En annan generell brist i analysen har varit tillgängligheten på måldata och 

jämförelsen av denna. Vissa delvariabler har varit väldigt tydligt nedtecknade för en operation 

medan det inte varit lika tydligt på samma delvariabel på den andra operationen. Detta har 

gjort att analysen inte är fullt så komplett som vore önskvärt då den information som finns 

tillgänglig har behövts tolkas och värderas. Genom att endast välja variabelvärden efter i 

vilken frekvens något genomfördes krävde att egna bedömningar och tolkningar fick göras, 

eftersom tillgång till exakt måldata på en dagsbasis saknades.  
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5. Avslutning 

5.1 Svar på frågeställning 
 

I detta avsnitt besvaras delfrågorna för att därefter besvara huvudfrågan. 

 

-I vilken omfattning nyttjades den nekande operationskonsten  av Nato under Operation 

Deliberate Force? 

 

I analysen kom det fram att fem av de sex delarna i Papes teori om den nekande 

operationskonsten följdes med hög frekvens i operationen Deliberate Force. Det innebär alltså 

att operationen följde den nekande operationskonsten i stor omfattning.  

 

Absolut variabel Deliberate Force 

Direkt Understöd Hög Frekvens 

Operativ Interdiktion Hög Frekvens 2/3 delvariabler 

Figur 6: Svar på delfråga 1 

 

-I vilken omfattning nyttjades den nekande operationskonsten av Nato under Operation Allied 

Force? 

 

I analysen kom det fram att två av de sex delarna i Papes teori om den nekande 

operationskonsten nyttjades i operationen Allied Force i hög frekvens. Det finns spår av de 

övriga fyra delarna men dessa genomfördes i låg frekvens. Det innebär alltså att operationen 

följde den nekande operationskonsten i liten omfattning. 

Absolut variabel Allied Force 

Direkt Understöd Låg Frekvens 

Operativ Interdiktion Låg Frekvens 

Figur 7: Svar på delfråga 2 

 

– Kan utfallet av de två operationerna Deliberate Force och Allied Force förklaras genom 

hur den nekande operationskonsten nyttjades? 
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Baserat på det resultat som presenterats i kapitel 4 så kan det påstås att det är på grund av den 

nekande operationskonsten som skillnaden i utfallet finns. Det finns en tydlig skillnad mellan 

de två operationerna i vilken frekvens Nato genomförde attacker och agerade i linje med de 

sex delvariablerna. Därför kan, utifrån denna undersöknings avgränsningar och metod, den 

nekande operationskonsten ses som en förklaring till utfallet i de båda fallen. I Operation 

Deliberate Force tog det 21 dagar att uppnå målet med operationen där den följde den 

nekande operationskonsten i stor omfattning. Operation Allied Force tog däremot 78 dagar att 

uppnå målet med operationen där den nekande operationskonsten inte följdes i lika stor 

omfattning. Det är alltså sannolikt att den nekande operationskonsten kan vara en del av 

förklaringen till varför utfallet skiljer sig i dessa två operationer men det finns troligtvis andra 

förklaringar också vilket leder in till en diskussion i nästa avsnitt.  

 

Absolut variabel Deliberate Force Allied Force 

Understöd till markförband Skedde med hög frekvens Skedde med låg frekvens 

Operativ Interdiktion  Skedde med hög frekvens Skedde med låg frekvens 

Figur 8: Svar på huvudfrågeställning 

 

5.2Återkoppling och betydelse för teori 

Syftet med undersökningen var att pröva Papes luftmaktsteori genom att jämföra 

operationerna Deliberate Force och Allied Force. Frågeställningen som undersökningen avsåg 

att svara på visar ett resultat där luftmakternas agerande under operationerna har bidragit till 

skillnaden i utfallet. Resultatet kan ses som ett av många svar på frågan varför dessa 

operationer skiljde sig i utfallet. Resultatet av analysen visar på att det finns spår av den 

nekande operationskonsten i båda operationerna, men under Operation Deliberate Force 

följdes den i stor omfattning och kan därmed vara en förklaring till varför Nato klarade att 

uppnå målen på 21 dagar. Min slutsats blir därför att om den nekande operationskonsten följs 

i stor omfattning så ökar chansen för att en operation ska lyckas. Detta grundar sig även i att 

Operation Allied Force hade spår av den nekande operationskonsten men med hänsyn till 

andra faktorer bekämpades inte de mål i den utsträckning Nato avsåg och den nekande 

operationskonsten följdes därmed inte i lika stor omfattning som i Bosnien. Undersökningens 

resultat styrker därmed teorin om den nekande operationskonsten och möjligheten till att 

lyckas i en militär intervention mot en konventionell motståndare.  
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5.3 Diskussion 

Metoden och forskningsdesignen som undersökning använt sig av anses ha varit ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att få fram ett resultat. Hade undersökningen genomförts som en 

enfallsstudie hade resultatet kunnat se annorlunda ut kopplat till operation Allied Force. 

Eftersom det fanns spår av alla delvariabler i operationen hade det kunnat ses som att 

operationen följde Papes teori, men genom att jämföra och få ett bredare perspektiv visar det 

på att operationen endast följde Papes teori i liten omfattning.   

 

Undersökningen hade eventuellt kunnat ge en mer omfattande och rättvis bild om kvalitativa 

värden valts på variablerna, exempelvis genom att tilldela variabelvärdet central/marginell för 

operationens utfall för att kunna värdera även delvariablerna mot varandra. Detta hade dock 

krävt tillgång till annat material och även måldata, vilket troligtvis är hemligt material, för att 

få en komplett helhetsbild vilket inte fanns att tillgå för undersökningen. För att genomföra 

undersökningen har vissa avgränsningar varit avgörande för att inte göra ämnet för 

omfattande för undersökningen. Exempelvis avgränsades undersökningen till endast de dagar 

som operationerna genomfördes vilken kan ha påverkat undersökningens resultat. Exempelvis 

genomfördes en nästan två år lång operation i Bosnien innan Deliberate Force påbörjades 

vilket kan ha bidragit till god underrättelse för Nato samt förberedelse och i slutändan utfallet.  

 

Den enda delen av den nekande operationskonsten som inte genomfördes i hög frekvens i 

Bosnien var att slå mot reservförband och jag tror att detta kan bero på att operationen endast 

varade i 21 dagar och det inte var nödvändigt att angripa icke-stridande förband. Hade 

operationen pågått under en längre tid hade troligtvis målval inom den kategorin också 

utpekats och angripits men det är endast en hypotes. 

 

Att påstå att endast den nekande operationskonsten kan förklara utfallet för operationerna 

anser jag vara en förenkling av verkligheten.  Med de avgränsningar och variabelvärden som 

tilldelats kan den nekande operationskonsten bidra till en förklaring av utfallet. Slutsatsen 

utifrån dessa två fall, där målsättningen och förutsättningen var lika varandra, är att om Papes 

teori om den nekande operationskonsten följs i stor utsträckning vid en luftoperation i en 

militär intervention kommer ett snabbt avslut att nås. Men med hänsyn till att det kan finnas 

saker i just dessa fall som kan ha varit unika hävdar jag att teorin inte är generaliserbar utifrån 

den här undersökningen. Det kan finnas många andra faktorer som kan ha spelat roll och 



Nic Darnolf-Lindskog 2017-06-12 OP SA 14-17 

Kurs 1OP303 

Sida 33 av 36 

 

påverkat utfallet. Teorin ses endast i dessa fall som en liten del i förklaringen. Därför finns det 

behov att pröva teorin på samma fall med andra avgränsningar och variabelvärden. För att 

ytterligare pröva teorins förklaringskraft hade andra fall också varit intressant att undersöka 

vilket presenteras närmare under förslag till vidare forskning. 

 

Med hänsyn till den tidigare forskning och den forskningsluckan som identifierades har jag 

genom denna undersökning bidragit till att stärka Papes teori om hur luftmakt ska användas i 

militära interventioner för att lyckas. Forskningsluckan anses till del vara fylld då en 

jämförande fallstudie nu har genomförts på Papes teori med dessa två operationer som 

analysenheter och därmed bidragit till forskningsläget om luftmakt samt Papes teori kring den 

nekande operationskonsten. 

 

5.4 Alternativa förklaringar 

En alternativ förklaring till varför operationen i Kosovo tog längre tid än operationen i 

Bosnien kan vara väder. Det identifierades i materialet att det var dåligt väder under delar 

operationen i Kosovo och vissa attackuppdrag misslyckades eller kunde inte genomföras. 

Troligtvis hade utfallet sett annorlunda ut om Nato hade lyckats genomföra de uppdrag som 

tvingades avbrytas på grund av dåligt väder och sikt. Hade fler av de planerade uppdragen 

genomförts och lyckats träffa målen hade operationen troligtvis fått högre värden på i vilken 

utsträckning som Papes teori följts. De möjliga målvalen som var godkända vid operationens 

start i Kosovo var även de begränsade och fler målval blev godkända efter hand som 

operationen fortlöpte men hade dessa varit tillgängliga från början hade även det kunnat 

påverka utfallet och i vilken utsträckning Papes teori följts. En annan förklaring till varför 

många mål missades under Operation Allied Force kan ha varit att den serbiska armén lärde 

sig från konflikten i Bosnien. Till exempel verkade den serbiska armén sprida ut sig på ett 

effektivare sätt i Kosovo och därmed undvika bekämpning. 

 

5.5 Undersökningens relevans för yrket 

Pape skriver själv i sitt avslutande kapitel att det är viktigt inför framtida konflikter att ta del 

av de lärdomar som historien har. Användandet av luftstridskrafter ökar eftersom dessa har 

möjlighet att snabbt sättas in i ett operationsområde och risken för egna förluster är lägre 

jämfört med markförband (Pape 1996:314). Avseende undersökningens relevans och 
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betydelse för yrkesutövningen ser jag att beslutsfattare kan ta till vara på erfarenheterna kring 

hur luftmakt följde den nekande operationskonsten i de två operationerna för att fatta bättre 

beslut. Särskilt under Operation Deliberate Force där den nekande operationskonsten följdes i 

störst utsträckning av de två operationerna.  Med hänsyn till att det har blivit allt vanligare 

med militära interventioner där insatser med markförband gärna undviks så är det intressant 

att studera dessa två fall vidare, för att ta reda på vad som har varit framgångsrikt med 

användandet av luftmakt.  

 

5.6 Förslag till vidare forskning  

Med hänsyn till undersökningens resultat som pekar på att den ”lyckade operationen” i 

Bosnien följde Papes teori i stor utsträckning och den ”mindre lyckade operationen” i Kosovo 

inte gjorde det, hade det varit intressant att genomföra undersökningen igen men med andra 

variabelvärden. Exempelvis hade det varit intressant att undersöka om någon del ur den 

nekande operationskonsten var central för operationernas utfall eller om någon del varit av 

marginell betydelse. Detta hade bidragit ytterligare kring forskningen om Papes luftmaktsteori 

och området. Liknande undersökningar av den nekande operationskonsten hade även varit 

intressant att genomföra för att undersöka hur generaliserbar teorin är. Exempelvis hade en 

prövning av teorin gentemot luftoperationerna i Libyen 2011, Irak 2004 och i Afghanistan 

varit intressant, där luftmakt har varit en stor aktör. Även mer slumpmässiga fall hade varit 

intressant för att undersöka just hur generell teorin är. Undersökningen avgränsades till att 

endast undersöka två av tre delar ur den nekande operationskonsten från Papes teori kring 

tvångsmakt. Pape hävdar som sagt att strategisk interdiktion inte är effektiv under korta 

operationer, trots detta fanns det spår i litteraturen som pekade på att mål bekämpats som kan 

kopplas till den strategiska interdiktionen. Det hade därför varit intressant att undersöka i 

vilken utsträckning strategisk interdiktion är effektiv i både korta och långa operationer.  
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