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ABSTRACT: 
This thesis examines whether traditional air power theory complements counterinsurgency air power 
theory in kinetic counterinsurgency operations. The reason being that there is some discrepancy in 
the theories of how air power can be used in counterinsurgency. Winning a revolutionary war 
requires a graduated spectrum of violence; whereas, traditionally air power is characterized as only 
using the kinetic, hard power, end of that spectrum. 
 
The purpose is to test Robert Pape’s air power theory of military coercion by denial, motivated by 
the theory’s agreement with current research of air power in counterinsurgency. This thesis is a 
comparative case study examining two, similar and successful counterinsurgency operations, 
Operation Anaconda and Operation Medusa.   
 
Findings show that denial is quite prominent when direct support of ground forces occurs; whereas 
operational and strategic interdiction indicate low or no occurrence. This study strengthens the 
theory’s applicatory power in a counterinsurgency context, and suggests it can complement current 
research on counterinsurgency air power in kinetic usage.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Teoribildning om upprorsbekämpning [jfr eng. counterinsurgency – COIN] och dess utövande 

i revolutionära krig1 skiljer sig i några signifikanta avseenden mot teoribildning om reguljära 

krig. Revolutionära krig grundar sig i ett lands interna politiska motsättningar och problem som 

eskalerat till väpnat uppror [jfr eng. insurgency] jämförbart med det reguljära kriget som är en 

dispyt mellan nationer.2  

 

Generellt drivs upproret av en styrkemässigt underlägsen upprorsmakare som kämpar mot den 

regerande maktinnehavaren om makten. Upprorsbekämpningsteoretikerna David Galula och 

David Kilcullen framhäver befolkningen som central i upprorsbekämpning och understryker 

vikten av dess stöd för att vinna. Detta då upproret livnär sig på människors sympati för idén 

om upprorets syfte.3  

 

Som upprorsbekämpare är det övergripande målet därför att lösa den interna problematiken och 

vinna befolkningen till sin sida snarare än att erövra territorium med militärt avancemang som 

i reguljärt krig. Omfattande våldsanvändning från upprorsbekämparens sida motverkar istället 

slutmålet då förödelse och civila förluster resulterar i att det folkliga stödet går förlorat.4 

                                                
1 Revolutionära krig är primärt interna konflikter även om yttre inblandning ofta förekommer. Det revolutionära 

krigets karaktär är nära förknippat med beskrivningar av begreppen ”små krig” [jfr eng. small wars] och 

”lågintensivt krig” [jfr eng. low intensity conflict]. Uppsatsen inriktar sig på väpnade uppror, varför det smalare 

begreppet ”revolutionära krig” används i texten då den specifikt relaterar till uppror enligt David Galulas 

definition. Övriga begrepp har smärre skillnader i innebörd men kan alla innefatta väpnat uppror varför de ses 

synonyma. Definition av revolutionärt krig, se: Galula, David, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practise, 

(Westport: Praeger Security International, 2006), s. 1-3; små krig, se: United States Marine Corps, Small Wars 

Manual, (1940), s.1. http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/FMFRP%2012-

15%20%20Small%20Wars%20Manual.pdf, (Hämtad 2017-04-26); lågintensivt krig, se: Drew, Dennis M., “Air 

Theory, Air Force, and Low Intensity Conflict: A Short Journey to Confusion”, 321-355, i Meilinger, Phillip S. 

(red.), The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory, (Alabama: Air University Press, 1997), s. 321f. 
2 Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practise, s. 1-3. 
3 Kilcullen, David J., Counterinsurgency, (New York: Oxford University Press, 2010), s. 3-4; och Galula, 

Counterinsurgency Warfare: Theory and Practise, s. 3-10. 
4 Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practise, s. 3-10, 49-60. 
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Samtidigt är det ett offensivt och våldsverkande tänk som kännetecknar traditionell5, reguljärt 

fokuserad luftmaktsteori. Orsaken är luftstridskrafternas grundläggande egenskaper och 

förmåga att strategiskt påverka motståndaren genom eldkraft och manöverförmåga, varför 

naturen i traditionell luftmaktsteori kan vara kontraproduktiv för upprorsbekämparen.6  

 

Däremot finns det tillfällen då en våldsverkande natur är fördelaktig även i upprorsbekämpning. 

Enligt David Galula fyller militärt våld en nyckelroll i upprorsbekämpning även om det inte 

ensamt vinner det revolutionära kriget. Anledningen är att huvuddelen av upprorsmännen måste 

förgöras eller avvisas från ett problemområde innan icke våldsanknutna strategier kan ta vid.7 

I sådana operationer gagnas upprorsbekämparen rimligen av den traditionella luftmaktens 

våldsverkande karaktär. 

 

Sambandet mellan upprorsbekämpningsteori och traditionell luftmaktsteori är relevant då 

specifik teoribildning om luftmaktens nyttjande i revolutionära krig är ringa.8 Av den 

anledningen är det intressant att undersöka huruvida traditionell luftmaktsteori har 

förklaringskraft i våldsverkande operationer i upprorsbekämpning. Kan traditionell 

luftmaktsteori komplettera forskningsläget om upprorsbekämpande luftmakt vad gäller 

användandet av markmålsbekämpning9? 

 

                                                
5 I uppsatsen sker en distinktion mellan teoribildning om ”traditionell luftmakt” och ”luftmakt i revolutionära 

krig”. Traditionell luftmaktsteori avser teori som i huvudsak behandlar luftmaktens nyttjande i reguljära krig där 

stat mot stat är typiskt. Teori om luftmakt i revolutionära krig behandlar särskilt luftmaktens nyttjande i 

asymmetriska konflikter av revolutionär karaktär i enlighet med begreppets definition i fotnot 1. 
6 Mueller, Karl P., ”Air Power” i The International Studies Encyclopedia, Vol. 1, 47-65, (2010), s. 6 och passim.  
7 Galula, Counterinsurgency Warfare, s. 55-56. 
8 Ångström, Jan & Widén, Jerker J., Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, (London: Routledge, 

2015), s. 152f. 
9 Luftoperationer delas in i fem olika typer: Luftförsvar, attack, inhämtning, flygtransport samt undsättning. 

Attackoperationer delas vidare in i mark- respektive sjömålsbekämpning. Markmålsbekämpning innefattar att slå, 

hindra, avleda eller fördröja motståndaren på marken. Markmålsbekämpning som genomförs på avstånd från egna 

markförband benämns markattack [jfr eng. interdiction].  Markmålsbekämpning som sker i nära anslutning till 

egna stridande markförband benämns direkt flygunderstöd [jfr eng. close air support]: Försvarsmakten, 

Reglemente Taktik för Luftoperationer, (Försvarsmakten, 2017), s. 51, 61-63.  
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1.2 Forskningsöversikt 
I avsnittet redogörs först för forskning beträffande luftmakt i revolutionära krig. Detta i syfte 

att skapa förståelse för det ämnesområde som arbetet behandlar, samt för att blottlägga 

beröringspunkter med traditionell luftmaktsteori. Därefter framhävs forskning kring traditionell 

luftmakt med fokus på likheter och olikheter med forskningen om luftmakt i revolutionära krig, 

i syfte att identifiera en traditionell teori med potentiell förklaringskraft. 

 

1.2.1 Luftmakt i revolutionära krig 
Prof. Dennis Drew behandlar i artikeln “Air Theory, Air Force, and Low Intensity Conflict: A 

Short Journey to Confusion” de utmaningar luftmakten ställs inför i revolutionära krig. Drew 

menar att det amerikanska flygvapnet i stor utsträckning har ignorerat konflikttypen och istället 

valt att tänka kring revolutionära krig som en nerskalad version av reguljärt krig. Det 

revolutionära kriget är däremot fundamentalt annorlunda vilket utmanar varje aspekt av 

traditionell luftmaktsteori och gör dess applikation problematisk.10 Detta faktum belyser Drew 

genom att redogöra för fem historiskt identifierade skillnader: 

 

1. Tid – Uppror är generellt utdragna konflikter på upprorsmännens villkor, vilket är 

frustrerande för västerländsk teoretisk tradition som söker en snabb, avgörande seger. 

Utvecklingen av strategisk bombning är ett exempel på detta.  

2. Militär och politisk strid – Upprorsmännen använder både militära och politiska medel 

för att trakassera en maktinnehavare och påvisa dess oförmåga att hantera situationen. 

Efter att ha reducerat maktinnehavarens resurser och moral, samlar sig upprorsmännen 

för att slå maktinnehavaren militärt. Fram till att detta sker är det däremot inte mycket 

luftmakten kan bidra med för att motverka förloppet. 

3. Gerillataktik – Upprorsmän använder gerillataktik för att hantera luftmaktens enorma 

eldövertag. Genom att beblanda sig med civilbefolkningen nekas luftmakten lämpliga 

målval. 

                                                
10 Drew, “Air Theory, Air Force, and Low Intensity Conflict: A Short Journey to Confusion”, s. 321-323. 
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4. Logistik – Upprorsmännens logistiska försörjning är i stort sett immun mot markattack11 

genom att vara för liten, utspridd och beblandad med civilbefolkningen. 

5. Gemensam tyngdpunkt – Konfliktens tyngdpunkt är befolkningen, både för 

upprorsbekämparen och upprorsmännen. Det är direkt förödande att på klassiskt vis slå 

hårt mot motståndarens tyngdpunkt.12 

 

Drews artikel och dess slutsatser är baserade på kvalitativa studier av litteratur som berört ämnet 

sedan slutet av andra världskriget, parallellt med studier av officiella doktriner under samma 

tid. Genom att avgränsa sig till det revolutionära krigets natur i förhållande till luftmakten gör 

Drew ingen ansats att teoretisera kring luftmaktens nyttjande i denna. Däremot är hans artikel 

ett starkt bidrag till forskningen genom att belysa grundläggande utmaningar. 

 

Ett verk som påbörjar en teoribildande process är James Corum och Wray Johnsons Airpower 

in Small Wars: Fighting Insurgents and Terrorists. Boken är en reaktion på bristande litteratur 

i ämnet och utgörs av ett flertal djupgående fallstudier.13 Ur empiriska studier formulerar de 

lärdomar som de menar att en upprorsbekämpare bör förhålla sig till för att nyttja luftmakten 

framgångsrikt. Däremot vidareutvecklas inte de enskilda lärdomarna nämnvärt med djupare 

teoretiserande resonemang vilket gör att de framstår som teser, om än empiriskt väl 

underbyggda.  

 

Corum och Johnsons slutsatser överensstämmer i stort med utmaningarna tid, gerillataktik, och 

gemensam tyngdpunkt identifierade av Drew ovan. Några av Corum och Johnsons lärdomar 

som ytterligare kompletterar Drew är:  

 

1. Inhämtning, flygtransport och undsättning är de viktigaste och mest effektiva 

luftoperationerna i gerillakrig.  

2. Attackoperationer är viktigare när kriget blir konventionellt.  

                                                
11 I uppsatsen används de svenska termerna markattack och direkt flygunderstöd för engelskans ”interdiction” och 

”close air support”. Termernas exakta innebörd är i enlighet med de teoretiska definitionerna presenterade i kapitel 

2. Teori. 
12 Drew, “Air Theory, Air Force, and Low Intensity Conflict: A Short Journey to Confusion”, s. 323-326. 
13 Corum, James S. & Johnson, Wray R., Airpower in small wars: Fighting insurgents and terrorists, (Lawrence, 

Kan.: University Press of Kansas, 2003), s. xi.  
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3. Effektiva gemensamma operationer är en nödvändighet för ett effektivt nyttjande av 

luftmakt.14  

 

Vikten av gemensamma operationer vid luftstridsoperationer understryks kraftigt av Corum och 

Johnson och nyanseras vidare av Daniel Baltrusaitis i artikeln ”Airpower: The Flip Side of 

COIN”. Baltrusaitis rättfärdigar flygvapnet som en essentiell del i upprorsbekämpning tack vare 

attributen hastighet, räckvidd, flexibilitet och eldkraft men menar att våldsproblematiken inte 

nödvändigtvis beror på flygvapnets natur i sig. Istället påpekar Baltrusaitis att brister i 

samarbetet mellan försvarsgrenarna under gemensamma operationer försummar flygvapnets 

och militärens potential och effektivitet i bruket av våld.15 

 

En annan aspekt på den gemensamma operationen framställs av US. Air Force Major General 

Charles Dunlap och Phillip Meilinger. Dunlap menar att en strategi beroende av stora antal 

marktrupper inte är hållbar och att flygvapen med modern teknik kan fylla en del av deras roll.16 

Liknande argumenterar Meilinger att stor närvaro av reguljära trupper är farlig både för egna 

och civila liv och att luftmakten fördelaktigt nyttjas i nära samarbete med mindre 

specialförbandsenheter och lokal militär, något han baserar på erfarenheter i Afghanistan och 

Irak.17 

 

1.2.2 Traditionell luftmakt 
Framstående i debatten om luftmaktens nyttjande i reguljära krig är John Warden och Robert 

Pape. År 1988 publicerade John Warden The Air Campaign: Planning for Combat där han 

föreslår att fristående strategiska attacker mot fiendens tyngdpunkter är avgörande i en 

konflikt.18 Warden utvecklar idéen och menar att bekämpning av motståndarens ledarskap 

förlamar dess militära förmåga på grund av kaos och friktioner i organisationen, vilket han 

                                                
14 Corum & Johnson, Airpower in small wars, s. 423-439. 
15 Baltrusaitis, Daniel, “Airpower: The Flip Side of COIN”, Georgetown Journal of International Affairs, Vol. 9, 

No. 2, 89-96, (2008), s. 89-96.  
16 Dunlap, Charles J., Shortchanging the Joint Fight: An Airman’s Assessment of FM 3-24 and the Case for 

Developing Truly Joint Doctrine, (Maxwell AFB, AL: Air University Press, 2008), s. 13, 33, 43, 64. 
17 Meilinger, Phillip S., “Counterinsurgency from Above”, Air Force Magazine, Vol. 91, No. 7, 36-39, (2008). 
18 Warden, John A., The Air Campaign: Planning for Combat, (Washington: Pergamon-Brassey’s, 1989 [1988]). 
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redogör för i artikeln ”The Enemy As A System”. Logiken med systemtänket är deduktiv och 

exemplifieras med människokroppen som är beroende av alla sina delar för att fungera.19  

 

På samma sätt som kroppen är ett system bestående av hjärna, matsmältning, blodomlopp, 

celler och vita blodkroppar är motståndaren ett system av ledarskap, energi, infrastruktur, 

befolkning och militär styrka. Systemens delar är beroende av varandra men har olika kritisk 

betydelse. Hjärnan, eller ledarskapet, är exempelvis en grundförutsättning för att resterande 

system skall fungera. Följaktligen prioriterar Warden motståndarens systemdelar i rangordning 

utifrån varje dels strategiska betydelse, något han visualiserar i en ”femringsmodell”. Han 

menar att det effektivaste sättet att besegra en motståndare är anfalla denne där den strategiska 

effekten är störst. Utifrån modellen blir önskvärda målval därför ledarskap följt av 

energiförsörjning, infrastruktur, befolkning och sist de militära styrkorna.20  

 

Robert Pape undersöker i Bombing to Win: Air Power and Coercion in War luftmaktens 

potential som ett medel för militär tvångsmakt och ställer sig generellt kritisk till Wardens 

tankegångar.21 Syftet med tvångsmakt är att tvinga motståndaren till ändrat beteende genom 

manipulation av kostnad och lönsamhet av dennes tillgängliga val. Tvångsmakt är lyckad om 

motståndaren tillmötesgår ställda krav innan den militärt besegrats.22  

 

Pape delar upp sätten luftmakten kan åstadkomma detta i fyra operationskonster: Bestraffande, 

riskgenererande, nekande och dekapiterande. Baserat på 33 kvantitativa undersökningar och 5 

djupgående kvalitativa studier av tvångsmaktsfall visar Pape att den nekande operationskonsten 

har potential att bidra med lyckad tvångsmakt. Övriga operationskonster hävdar Pape är dömda 

att misslyckas vilket han underbygger med undersökningens resultat och ägnar utvecklande 

resonemang för att stärka.23  

 

                                                
19 Warden, John A., ”The Enemy As A System”, Airpower Journal, Vol. 9, No. 1, 40-55, (1995). 
20 Ibid. 
21 Pape, Robert A., “The limits of precision-guided air power”, Security Studies, Vol. 7, No. 2, 93-114, (1997), s. 

93-114. 
22 Pape, Robert A., Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, (Itacha, N.Y.: Cornell University Press, 

1996), s. 12-15. 
23 Pape, Robert A., ”The True Worth of Air Power”, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 2, 116- 130,  (2004). 
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Vidare menar Pape att det specifikt är inslagen av strategisk bombning i operationskonsterna 

som inte fungerar, vilket bestraffande, riskgenererande och dekapiterande operationskonst i 

huvudsak bygger på.24 Istället uppnås seger genom att fokusera luftmaktens användande till de 

militära operationsområdena för att med markattack och direkt flygunderstöd segra i nära 

samarbete med marktrupper.25 

 

Beträffande luftmakt ställd inför en gerillamotståndare är däremot Warden och Pape slående 

lika i tankegångarna och överensstämmande med Corum, Johnson och Drew. Warden menar 

att gerillans lätta logistikbehov gör markattack verkningslös.26 Liknande för Pape en 

argumentation om gerillans logistiska oberoende, decentraliserade ledningsmöjlighet samt 

starka politiska drivkraft vilket gör gerillan i stort sett immun mot markattack och militär 

tvångsmakt.27 Därav används luftmakt effektivast direkt mot gerillans styrkor, något som 

försvåras av komplexiteten med gemensamma operationer och identifieringsproblem mellan 

egna och motståndarens styrkor – likt Corum, Johnson och Baltrusaitis berört.28  

 

Trots att tvångsmakten borde misslyckas i upprorsbekämpning kan den nekande 

operationskonsten ändå användas för att med militär kraft besegra motståndaren, något Karl 

Mueller i ”Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power” menar är en 

av den nekande operationskonstens fördelar. Detta då tillvägagångssättet att uppnå nekande 

tvångsmakt är detsamma som tillvägagångssättet att militärt segra med kraft, eftersom målvalet 

är motståndaren militära styrkor i båda fallen. Om tvångsmakten misslyckas på vägen har 

ansträngningarna inte varit bortkastade i syfte att erhålla en kraftseger.29 

 

  

                                                
24 Pape, Bombing to Win, s. 316-329. 
25 Ibid., s. 69-79, 318. 
26 Warden, The Air Campaign, s. 80f. 
27 Pape, Bombing to Win, s. 30f, 74. 
28 Ibid., s. 79. 
29 Mueller, Karl P., “Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power”, Security Studies, 

Vol. 7, No.3, 182-228, (1998), s. 196. 
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1.3 Problemformulering, syfte och frågeställning 
Eftersom flygstridskrafterna är teoretiskt utvecklade beträffande traditionell luftmaktsutövning 

är det intressant att undersöka om tankarna kan komplettera det akademiskt underutvecklade 

forskningsläget om luftstridsoperationer i revolutionära krig. Den nekande operationskonsten 

är det inslag i traditionell luftmakt som bäst överensstämmer med forskningen om luftmakt i 

revolutionära krig. Detta då operationskonsten frångår strategisk bombning samt förespråkar 

direkt flygunderstöd och markattack i en gemensam operation med marktrupper. Samtidigt 

hävdar Pape att militär tvångsmakt inte fungerar mot revolutionära motståndare som 

upprorsmän. Huruvida tvångsmakt faktiskt misslyckas bygger Pape på deduktiva slutledningar 

och är ingenting han utförligt prövat empiriskt, varför en teoriprövning av militär tvångsmakt 

och nekande operationskonst i upprorssammanhang är relevant. 

 

Syftet är att pröva Papes teori om militär tvångsmakt och nekande operationskonst i 

upprorsbekämpning, motiverat av bristen på forskning om luftmaktens nyttjande som 

våldsverkare i revolutionära krig. Detta undersöker också huruvida det är lämpligt att utgå från 

den nekande tvångsmakten som analysinstrument och planeringsstöd för gångna och 

kommande insatser av den karaktären. Undersökningen realiseras genom att pröva teorin mot 

två moderna upprorsbekämpningsoperationer i Afghanistan och formuleras i följande 

frågeställning: 

 

Hur kan utfallen i Operation Anaconda och Operation Medusa förstås utifrån Papes teori om 

militär tvångsmakt och nekande operationskonst? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är teoretiskt avgränsat till militär tvångsmakt och nekande operationskonst och 

behandlar inte upprorsbekämpningsteori i större omfattning trots att det utgör arbetets 

bakgrund. Vidare innebär detta att mark- och sjöstridskrafternas roll i de studerade fallen inte 

behandlas då luftmaktutnyttjande är studiens huvudfokus. Markstridskrafterna inkluderas 

däremot där det är relevant inom ramen för gemensamma operationer samt för fallens generella 

beskrivningar. Slutligen avgränsas även de studerade fallen tidsmässigt till operationernas 

genomförande och inkluderar inte planeringsprocesser eller efterdyningar i större grad.  
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1.5 Disposition 
I det första kapitlet har bakgrunden till arbetet presenterats, varefter det rådande forskningsläget 

om luftmakt i revolutionära krig samt traditionell luftmakt behandlats. Därefter har 

problemområdet specificerats och uppsatsens forskningsfråga formulerats. Det andra kapitlet 

redogör för teorin om militär tvångsmakt och nekande operationskonst samtidigt som kritik mot 

teorin behandlas. Teorin operationaliseras sedan för teoriprövning i det tredje kapitlet, där 

undersökningens forskningsdesign motiveras utifrån generella styrkor och svagheter. Även 

undersökningens två fall motiveras innan de i det fjärde kapitlet analyseras utifrån den 

operationaliserade teorin. Slutligen sammanfattas undersökningen i det femte kapitlet varefter 

en diskussion förs kring resultaten utifrån teoretisk och metodologisk utgångspunkt, relevans 

för yrkesutövning samt identifierade forskningsbehov. 
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2. Teori 
Kapitlet redogör för undersökningens teoretiska ramverk, vilket introducerades i avsnitt 1.2 

Forskningsöversikt. Först presenteras Papes teori om militär tvångsmakt följt av den nekande 

operationskonsten. Därefter framförs den kritik som riktats mot teorin innan kapitlet 

sammanfattas.  

 

2.1 Militär tvångsmakt 
Tvångsmakt syftar till att ändra motståndarens agerande i den riktning utövaren önskar genom 

att övertala motståndaren att avbryta eller påbörja en handling. Tvång uppnås när motståndaren 

tillmötesgår utövarens krav eftersom motstånd uppfattas vara mer kostsamt än ett 

tillmötesgående.30  

 

Medlen för tvång är flera och sträcker sig från det politiska och ekonomiska till det militära. I 

det sistnämnda nyttjas militär makt för att neka motståndaren dess mål. Häri råder en viktig 

åtskillnad mellan militär seger och militär tvångsmakt. Militär tvångsmakt misslyckas om 

motståndarens styrkor helt måste besegras innan den fogar sig. Går motståndaren med på krav 

innan detta sker är tvångsmakten framgångsrik. Tillvägagångssättet för att uppnå militär seger 

och militär tvångsmakt är alltså detsamma och utfallet bestäms först när motståndaren går med 

på kraven. Hur lyckad tvångsmakten är definieras följaktligen av marginalen till militär seger: 

Stor marginal innebär vådligt lyckad tvångsmakt, medan en liten marginal innebär mindre 

framgång. Kriterierna för misslyckad tvångsmakt är följaktligen simpla: Tvångsmakt 

misslyckas om militär seger nås före krav tillmötesgås alternativt om tvångsförsöket avbryts.31  

 

Tvångsmaktens logiska förutsättning är att kostnaden för förlust är lägre än kostnaden för 

fortsatt motstånd. Om förlust vore kostnadslös hade kapitulation alltid varit första alternativet, 

ställd inför tvång. Sådan är inte verkligheten och priset för kapitulation kan sträcka sig bortom 

territoriella intressen: Exempelvis folkmord, ändrat regeringsstyre eller andra sociala 

förutsättningar. Uppfattas förlustkostnaden som allt för hög fortsätter motståndet trots att den 

militära situationen är hopplös. Eftersom gerillor krigar av nationalistiska och ideologiska 

                                                
30 Pape, Bombing to Win, s. 12.  
31 Ibid., s. 13-15. 
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övertygelser är de i stort immuna mot militär tvångsmakt, varför en militär kraftseger förväntas 

vara den enda möjligheten i mötet med dem.32  

 

2.2 Nekande operationskonst 
Militär tvångsmakt kan i sig bara realiseras genom den nekande operationskonsten, syftande 

till att omintetgöra motståndarens militära mål och höja kostnaden av fortsatt motstånd.33 

Därför centrerar nekande operationer i regel kring förstörelse av vapenproduktion och 

logistikförsörjning, hindrande av motståndarens ledning och rörelse i operationsområdet samt 

bekämpning av dennes militära styrkor. Den nekande operationskonsten delas in i de tre 

kategorierna direkt understöd, operativ markattack och strategisk markattack. 

  

2.2.1 Direkt understöd 
Direkt understöd till markförband inkluderar operativ underrättelseinhämtning och attacker mot 

motståndarens frontlinjer och logistikcentra i direkt anslutning till fronten. Understödets syfte 

är att bidra till vapengrensgemensamma offensiver med potential att bryta igenom fiendens 

linjer. I detta spelar direkt flygunderstöd [jfr eng. close air support] en stor roll: När 

frontlinjerna är statiska möjliggör luftmakten med sin manöverförmåga och eldkraft snabba 

ändringar i offensivens tyngd vilket kan skapa luckor i fiendens linjer eller motverka 

penetration av den egna fronten. När frontlinjerna istället är dynamiska – exempelvis efter 

penetration – används luftmakten till att binda motståndarens reserver och hindra 

omgruppering.34  

 

Det gemensamma bruket av luft- och markstridskrafter ställer också motståndaren inför 

dilemmat att kraftsamla och bli sårbar för flyganfall, eller att nyttja spridning för att minska 

risken från luften men bli lättare byten för markstridskrafterna. Användandet av luft- och 

markstridskrafter som ”hammare och städ” på detta sätt effektiviseras i modern tid med 

precisionsstyrda vapen, vilka möjliggör god verkan och färre egna förluster. Den stora 

                                                
32 Pape, Bombing to Win, s. 18, 20, 34f, 74f.  
33 Ibid., s. 69, 316f. 
34 Ibid., s. 70f, 78f. 
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utmaningen i mötet med gerillor är istället svårigheterna att skilja vän från fiende och att 

koordinera det direkta understödet mellan mark och luftenheter.35 

 

2.2.2 Operativ markattack 
Operativ markattack [jfr eng. operational inderdiction] syftar till att begränsa motståndarens 

möjligheter till rörelse och koordinering inom ett operationsområde för att skapa operativ 

paralys. Vikten av detta ökar när parterna tävlar om att koncentrera sina styrkor i avgörande 

områden, vilket sker vid dynamiska frontlinjer efter ett genombrott. Då styrkorna snabbt måste 

ansamlas för att stärka eller möta en offensiv ställs höga krav på bakomliggande logistik, 

förstärkning och ledning. Genom att nyttja luftmakt kan dessa förstöras och operativ paralys 

åsamkas vilket påverkar utfallet på slagfältet.36  

 

Operativ markattack är mindre effektiv vid statiska frontlinjer då den orubbliga frontlinjen är 

mindre känslig för operativ paralys. Detta eftersom den starka fronten fungerar som en buffert, 

vilket tillåter förseningar av tillförda förstärkningar. Följaktligen måste resultatet av den 

operativ markattacken vara fulländad för att motståndaren skall åsamkas operativ paralys, något 

som är kostsamt och tidsödande.37 

 

2.2.3 Strategisk markattack 
Syftet med strategisk markattack [jfr eng. strategic inderdiction] är att minska mängden vapen, 

ammunition och militära förnödenheter motståndaren kan frambringa till operationsområdet. 

Målvalen faller därför på tillverkningsindustri och nationella transportnät. Effekterna av 

strategisk markattack är långsiktiga och kan dröja månader innan de avspeglar sig på slagfältet, 

varför nyttjandet fungerar bäst i långa utnötningskrig. I dessa krig är det sidan med störst 

numerär och industriell produktion som går segrande ur striden.38   

 

Nackdelen med strategisk markattack är att utövaren fortfarande måste betala ett högt pris för 

militär seger. Detta då strategisk markattack i sig inte bidrar till att tunna ut motståndarens linjer 

                                                
35 Pape, Bombing to Win, s. 79; och Pape, ”The True Worth of Air Power”, s. 119f.  
36 Pape, Bombing to Win, s. 72-74, 77f. 
37 Ibid., s. 77f. 
38 Ibid., s. 71-76. 
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som fortfarande kan vara starka trots den strategiska tillförselns minskning. Motståndaren kan 

alltså fortfarande vara avskräckande inför avgörande stridigheter. Vidare är både operativ och 

strategisk markattack ineffektivt mot gerillor eftersom deras taktik utesluter större 

omgrupperingar och logistikbehov, varför luftstridsoperationer bäst engageras direkt mot 

gerillakrigarna.39 

 

2.3 Kritik 
Papes antaganden om den nekande operationskonstens begränsningar i mötet med gerillor 

stärks av forskningsläget om luftmakt i revolutionära krig presenterat i avsnitt 1.2 

Forskningsöversikt. Att det endast är den nekande operationskonsten som kan uppnå 

tvångsmakt möts däremot av kritik. Den generella riktigheten i detta påstående ifrågasätts av 

Barry Watts och John Warden, som menar att strategisk bombning inte är lika ineffektiv som 

Pape framställer den. 

 

Barry Watts kritiserar Papes teoribildning ur två huvudsakliga aspekter. För det första menar 

Watts att Pape begår ett forskningsparadigmatiskt – eller ontologiskt – felsteg, då Pape utgår 

från en linjär och kausal verklighet i skapandet av sin teori. Dynamiken i krig som ett socialt 

fenomen är enligt Watts för komplex för att såna kausala mekanismer skall kunna utrönas, 

varför slutsatserna i Bombing to Win förlorar trovärdighet.40  

 

För det andra, granskar Watts resultaten i Bombing to Win och påpekar att bestraffande 

tvångsmakt ter sig likvärdigt framgångsrik nekande tvångsmakt efter omvärdering av fem av 

de 33 kvantitativa fallen. Papes slutsats att militär tvångsmakt bara kan realiseras genom 

nekande operationskonst är därför felaktig.41 

 

John Warden kritiserar Bombing to Win utifrån dess slutsatser kring Gulfkriget 1991 och den 

dekapiterande operationskonsten. Warden argumenterar utifrån sin ”femringsmodell” för den 

strategiska bombningens betydelse i Gulfkriget och påpekar logiska brister i Papes forskning 

                                                
39 Pape, Bombing to Win, s. 77, 79. 
40 Watts, Barry D., ”Ignoring Reality: Problems of theory and evidence in security studies”, Security Studies, Vol. 

7, No. 2, 115-171, (1997), s. 118-121, 159-164.	
41 Ibid., s. 142. 
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som hävdar motsatsen. Warden menar att Pape förevigar gamla dysfunktionella myter när Pape 

hävdar att strategisk bombning inte fungerar.42   

 

Tillsammans framför Watts och Warden ontologiska, empiriska och deduktiva argument som 

ifrågasätter Papes slutsats beträffande strategisk bombning som obsolet. Kritiken gör det även 

relevant att ifrågasätta och undersöka Papes slutsatser om den militära tvångsmakten och den 

nekande operationskonstens begränsningar i upprorsbekämpning. Däremot är det inte i 

huvudsak denna traditionella luftmaktsdebatt i sig, utan istället forskningen i avsnitt 1.2 

Forskningsöversikt som motiverat arbetets teorival. Detta då forskningsläget om luftmakt i 

upprorsbekämpning i stort överensstämmer med Papes tankar. Kritiken mot teorins slutsatser 

om strategisk bombning påverkar därför inte arbetets teorival direkt, utan framhäver istället 

ytterligare en anledning att pröva Papes teori. 

 

2.4 Sammanfattning 
Teorin om militär tvångsmakt bygger på en kostnadslogik mellan fortsatt motstånd och 

tillmötesgående av krav. Den militära tvångsmaktens framgång definieras av marginalen till 

militär seger, där militär seger eller avbrutet tvångsförsök innebär misslyckande. Uppfattas 

kostnaden av kapitulation som alldeles för hög fortsätter motstånd trots en militärt hopplös 

situation, varför gerillor i stort är immuna mot militär tvångsmakt. 

 

Militär tvångsmakt realiseras med luftmakt genom den nekande operationskonsten. Direkt 

understöd syftar till att tunna ut motståndarens militära styrkor i direkt anslutning till fronten. 

Operativ markattack syftar till att begränsa motståndarens möjligheter till rörelse och 

koordinering inom operationsområdet. Strategisk markattack syftar till att begränsa tillförseln 

av vapen, ammunition och militär materiel till operationsområdet. På grund av att gerillataktik 

utesluter större omgrupperingar och logistikbehov är både operativ och strategisk markattack 

ineffektivt medan direkt understöd är det bästa sättet att bekämpa dem. 

 

	

                                                
42 Warden, John A., ”Success in Modern War: A response to Robert Pape's bombing to win”, Security Studies, 

Vol. 7, No. 2, 172-190, (1997), s.173, 190. 
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3. Metod 
Kapitlet behandlar undersökningens övergripande forskningsdesign. Designen är konstruerad 

för att vara teoriprövande vilket i sin tur motiverat metodvalen. I relation till metoden diskuteras 

det empiriska underlaget samt etiska överväganden. Slutligen motiveras valet av de studerade 

empiriska fallen innan undersökningen operationaliseras med ett analysverktyg. 

 

3.1 Jämförande flerfallstudie med lika utfall 
Studien är utformad som en jämförande flerfallstudie av Operation Anaconda och Operation 

Medusa. Detta utifrån syftet att pröva en teori som försöker förklara en komplex social 

verklighet. Att närma sig förståelse för hur teorins delar hänger samman med verkligheten är 

centralt, varför forskningsfrågan är av karaktären hur eller varför, något en fallstudie är väl 

lämpad att möta.43  

 

Fallstudiens fördel är att den möjliggör för forskaren att identifiera och mäta de indikatorer som 

på ett bra sätt representerar teorin – exempelvis den nekande operationskonstens ingående delar 

–  vilket höjer studiens validitet44. Vidare kan flera kausala mekanismer undersökas simultant 

och nya upptäckas tack vare fallstudiens djuplodning inom fallets ramar.45 Djupet medför 

däremot en svaghet beträffande resultatets generaliserbarhet bortom det specifika fallet. 

Problematiken reduceras något genom bruket av två fall, där de enskilda fallens resultat jämförs 

och på så vis ökar studiens analytiska styrka.46  

 

Falljämförelsen bygger på en lika utfalls-logik. Operationernas utfall är en beroende variabel 

påverkad av ett flertal oberoende variabler.47 Eftersom att slagens utfall är känt kan de ställas 

mot varandra för att identifiera skillnader i de oberoende variablernas förekomst. De variabler 

som förekommer i båda fallen kan förmodas ha koppling till fenomenet i fråga.48 Genom att 

                                                
43 Yin, Robert K., Case Study Research: Design and Methods, 4. uppl., (London: SAGE, 2009), s. 3-21.  
44 Validitet: Att faktiskt mäta det vi påstår att vi mäter. Esaiasson, Peter [et al.], Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 5. uppl, (Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), s. 58-65. 
45 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 

(Cambridge: MIT Press, 2005), s. 19-22. 
46 Yin, Case Study Research, s. 60ff. 
47 Esaiasson [et al.], Metodpraktikan, s. 115f. 
48 Ibid., s. 51f. 
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även mäta de oberoende variablernas kvantitativa variationer – exempelvis hur ofta strategisk 

markattack förekommer i empirin – tillåts mer nyanserade slutledningar än om enbart 

förekomst konstateras.49 Tillvägagångssättet undgår däremot inte risken för skensamband; att 

ett visst utfall orsakas av en annan variabel än den som undersökningen identifierat.50 Detta 

ställer krav på transparens i undersökningens konstruktion – operationalisering – och analys för 

att tillåta kritisk granskning. Genom intersubjektiv prövning kan skensamband eller slutsatser 

som påverkats av forskarens egna intryck och tankar delvis synliggöras och bemötas.51 

 

3.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Fallstudiens datainsamling nyttjar skriftlig dokumentation på grund av dess inneboende styrkor 

av stabilitet, bred täckning samt detaljrikedom i redogörelsen av en händelse.52 Analysmetoden 

är inspirerad av textinnehållsanalys i dess lämplighet att finna mönster, grovt kategorisera och 

jämföra i större material.53 För att kartlägga undersökningens teoretiska fenomen krävs däremot 

en förståelse för texternas sammanhang likväl som detaljerad tolkning av ingående delar vilket 

motiverar kvalitativa drag.54 Då tillvägagångssättet till stor del bygger på tolkning förekommer 

subjektiv inverkan på resultatet. Metoden för insamling ställer därför höga krav på transparens 

och struktur för intersubjektiv prövbarhet.55 Datainsamlingen realiseras genom kvalitativ 

innehållsanalys av dokumenterade redogörelser för de två militära operationerna. Det empiriskt 

eftersökta innehållet är baserat på teorikapitlet, med specifika indikatorer som redogörs för i 

avsnitt 3.2 Operationalisering nedan. 

 

 

  

                                                
49 George & Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, s. 153f. 
50 Ibid., s. 161f; och Yin, Case Study Research, s. 42f. 
51 Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, (Lund: Studentlitteratur, 2016), s. 54-69. 
52 Yin, Case Study Research, s. 101-105. 
53 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2012), s. 49-89. 
54 Esaiasson [et al.], Metodpraktikan, s. 211f. 
55 Ibid., s. 227-234. 
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3.1.2 Materialdiskussion 
Den skriftliga dokumentation som använts utgörs både av primärkällor och sekundärkällor. De 

primära källorna är förstahandsupplevda beskrivningar av slagen författade av personerna själv. 

Ett exempel på primärkälla är Major Rusty Bradleys Lions of Kandahar som återger hans egna 

upplevelser kring Operation Medusa.56 Sekundärkällorna nyttjade i undersökningen utgörs 

främst av återberättande samlingsverk samt artiklar baserade på intervjuade deltagare. Ett 

exempel på sekundärkälla är Lester Grau och Dodge Billingsleys Operation Anaconda som 

kronologiskt återberättar Operation Anaconda ur ett helhetsperspektiv.57 Källorna till dessa 

samlingsverk utgörs ofta av intervjuer, rapporter, tidningsartiklar eller andra sekundärkällor.  

 

Den huvudsakliga källkritiska utmaningen utgörs av källornas tendens, alltså källans vilja att 

återge en snedvriden bild av verkligheten.58 Tendens påverkar troligtvis undersökningens källor 

ur två aspekter. För det första kan källorna vara västerländskt tendentiösa och återge eller 

utelämna händelser på ett sätt som gynnar de deltagande västländerna, likaväl som uttalanden 

från upprorsmän kan vara vinklade för att statuera ställningstaganden. Vidare kan källorna vara 

vapengrenstendensiösa med en vilja att återge händelseförlopp på ett sätt som gynnar särskilda 

försvarsgrenar inom den militära organisationen.  

 

Andra källkritiska utmaningar är äkthet, oberoende, och samtidighet. Äkthet innebär att källan 

inte är förfalskad eller planterat, utan att den faktiskt är vad den utger sig för att vara. Oberoende 

syftar till att källan på egen hand återger en händelse utan koppling eller påverkan av andra 

källor. Det är exempelvis rimligare att tro på en händelse om två separata primärkällor förtäljer 

samma sak än om två sekundärkällor återger samma händelse utifrån en primärkälla. Av den 

anledningen har berättande primärkällor som Lions of Kandahar använts för att komplettera de 

sekundärkällor samlingsverken utgör. Vidare har minst tre källor nyttjats för att genom 

triangulering styrka empirisk förekomst i de studerade fallen.59 

                                                
56 Bradley, Rusty & Maurer, Kevin, Lions of Kandahar: The Story of a Fight Against All Odds, (New York: 

Bantam Books, 2011), s. xi-xiii. 
57 Grau, Lester W. & Billingsley, Dodge, Operation Anaconda: America's First Major Battle in Afghanistan, 

(Lawrence: University Press of Kansas, 2011), s. xii. 
58 Esaiasson [et al.], Metodpraktikan, s. 294ff. 
59 Yin, Case Study Research, s. 114-117; och Esaiasson [et al.], Metodpraktikan, s. 291-294. 
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Slutligen syftar samtidighetskriteriet till en källas trovärdighet relaterad till tidsaspekten mellan 

källans återgivelse och den inträffade händelsen. Ju längre tid som gått, desto troligare är det 

att en återgivelse innehåller skevheter, vilket bemötts genom att nyttja källor med så nära 

tidsanslutning till händelserna som möjligt.60  

 

3.1.3 Forskningsetiska överväganden 
Etik handlar om riktighet eller felaktighet i förfaranden baserat på principer eller regler. Främst 

berör det vad människor kan och inte kan göra mot varandra. Etiken är däremot inte begränsad 

till konkreta handlingar. Forskning är ett sådant exempel där vi påverkar varandra direkt eller 

indirekt, varför arbetets generella etiska överväganden sammanfattas i detta avsnitt.61  

 

Arbetets metod förutsätter en kausalitet i verkligheten som kan åskådliggöras. Mänskliga 

handlingar och fysiska händelser kan utifrån det ställningstagandet tänkas vara underkastade 

orsaksmekanismer som vi inte kan påverka. Etik och moral skulle då vara oberoende vårt 

handlande och således inte i vår makt att påverka. Undersökningens slutsatser gör däremot inga 

anspråk på att förmedla absoluta sanningar, varför etik i den utövande verkligheten inte kan 

förbises utan fortfarande beror på varje individs handling. Det är därför viktigt att resultatets 

betydelse diskuteras i förhållande till yrkesutövningen, vilket sker i studiens avslutande 

kapitel.62  

 

Vidare åligger en skyldighet att metoden är värdeneutral vilket innebär att värderingar som 

motiverat studien inte får diktera metod eller resultat. Detta kan te sig mer relevant i politisk 

eller annan starkt värdeladdad forskning, men bör beaktas även här. Exempelvis får en 

inledande förhoppning att den nekande operationskonsten på ett bra sätt kompletterar luftmakt 

i upprorsbekämpning inte påverka analysverktyget eller den empiriska bevisning som 

framläggs i studien. Det är enbart fakta och inte projicerade övertygelser som får styra resultatet 

och verktygets utformning. Såna övertygelser skulle kunna fresta forskningsmässigt oetiska 

förfaranden som förfalskning eller fabricering.63  

                                                
60 Esaiasson [et al.], Metodpraktikan, s. 291-294. 
61 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber, 2003), 

s. 59f. 
62 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2016), s. 44f. 
63 Ibid., s. 47, 58f. 



Filip Vaattovaara 2017-06-11 OP SA 15-18 

Sida 21 av 46 

 

Likt tidigare resonemang om subjektivitet är strävan efter transparens även viktig för att 

upprätthålla värdeneutralitet och en god etisk standard. Genom att kontinuerligt ställa höga krav 

på källhänvisning framtvingas frekvent och precist återgivande av förlopp såsom empirin 

beskriver dem, vilket också kan granskas av läsaren. Likaså bidrar blottgörandet av subjektiva 

värderingar – som förhoppning om den nekande operationskonsten – ytterligare möjlighet att 

identifiera möjliga bias och eftersträvas genom hela arbetet. 
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3.2 Operationalisering 
3.2.1 Val av fall  
Huvudsakligen tre aspekter har beaktats i valet av fall: Lika utfall, liknande omständigheter 

samt nivån av teoriutmaning. Liknande omständigheter eftersträvas i syfte att undvika 

medveten involvering av fler kausala samband än studien avser undersöka.64 Falljämförelsens 

komplexitet reduceras därmed i största möjliga mån för att enbart undersöka oberoende 

variabler relaterade till undersökningens teori och minska risken för skensamband. Därför ska 

båda fallen vara: Upprorsbekämpande, luftmaktsutövande, i modern tid och med liknande 

militära förutsättningar. 

 

Vidare beror ”nivå av teoriutmaning” på troligheten att teorins oberoende variabler kan förklara 

fallet. Om en teori kan förklara de svåraste och minst troliga fallen stärks dess trovärdighet. På 

samma sätt försvagas teorin om den misslyckas att förklara de lättaste fallen, något som 

indikerar att det finns alternativa förklaringar.65 Beträffande den militära tvångsmakten talar 

teorin emot förekomst i de undersökta upprorsbekämpningsfallen vilket gör dem till svåra fall. 

Den nekande operationskonsten bör likadant vara framgångsrik, varför fallen i det avseendet är 

lätta fall.  

 

Operation Anaconda och Operation Medusa uppfyller alla tre aspekter. Båda operationernas 

utfall anses lyckade66 och omständigheterna lika: Båda var större organiserade operationer av 

västländer syftande till att bekämpa upprorsmän; båda utspelade sig i modern tid i Afghanistan; 

och båda innefattande element av luftmaktsutövande.67 

 

 
                                                
64 George & Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, s. 151-170. 
65 Ibid., s. 120-123. 
66 Fallen är omskrivna som militärt framgångsrika taktiska segrar då upprorsbekämparen lyckats bekämpa och 

driva bort upprorsmän från de avsedda operationsområdena. Att fallen är lyckade ur en taktisk bemärkelse innebär 

en begränsning i arbetet då den strategiska effekten av operationerna inte behandlas. Seger i arbetets kontext syftar 

därför inte huvudsakligen till seger i det revolutionära kriget – om inte så uttryckligen sägs –  utan blott till de 

enskilda taktiska segrarna. Hur fallen på detta sätt definieras som lyckade och utifrån vilka källor behandlas vidare 

i avsnitt 4.1.4 Militär tvångsmakt i analyskapitlet. 
67 Ripley, Tim, Air War Afghanistan: US and NATO Air Operations from 2001, (Barnsley: Pen & Sword Aviation, 

2011), s. 73-85, 97-109.  
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3.2.2 Analysverktyg 
För att realisera undersökningens ”lika utfalls-design” och samtidigt möta kraven på 

transparens genomsyras uppsatsen av ett variabeltänk. Detta då variabeltänket disciplinerar 

arbetet med precision och stringens.68 I tabell 1 nedan presenteras hur de teoretiska 

definitionerna i kapitel 2. Teori har operationaliserats som oberoende variabler med tillhörande 

indikatorer, vilka sedan eftersökts och värderats ur empirin. 

 
Tabell 1. Analysverktyg 

  Operation Anaconda Operation Medusa 

N
ek

an
de

 o
pe

ra
tio

ns
ko

ns
t Direkt understöd 

  

Operativ markattack 

  

Strategisk markattack 

  

M
ili

tä
r 

tv
ån

gs
m

ak
t 

Lyckad  

  

Misslyckad 

  

 

 

 

 

 

 

För att öka undersökningens analytiska kraft värderas indikatorerna i enlighet med 

forskningsdesignen på en fyrgradig skala efter förekomst i de analyserade fallens empiri.  

Utifrån detta konstateras sedan den oberoende variabelns sammantagna värde, baserat på det 

                                                
68 Esaiasson [et al.], Metodpraktikan, s. 45f. 

Ingen förekomst Ingen påvisad förekomst. 

Låg förekomst Förekommer enstaka gång. 

Medel förekomst Förekommer mer än enstaka gång, men mer sällan än varannan dag. 

Hög förekomst Förkommer var eller varannan dag. 
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högsta indikatorvärdet. Utsträckningen är graderad från ingen till hög förekomst och färgkodas 

i analysen enligt tabell 1. 

 

Direkt understöd 

Direkt flygunderstöd: Markmålsbekämpning i direkt anslutning till egna marktrupper vid 

fronten. Alternativt bortom egna styrkor men fortfarande inom operationsområdet, för att binda 

motståndaren, dess reserver eller möjliggöra egen rörelse.  

Operativ underrättelseinhämtning: Flyg inom operationsområdet genererar underrättelser för 

att erhålla direkta fördelar på slagfältet.   

Frontlinjens logistik: Markmålsbekämpning mot ansamlingar med logistisk materiel (bränsle, 

ammunition, vapen) eller dess tillförsel, inom det bestridda området. 

 

Operativ markattack 

Bakre	 reserver: Markmålsbekämpning mot bakomliggande platser där motståndaren 

uppehåller sig utan att vara engagerade i striden.  

Ledningsfunktioner: Markmålsbekämpning mot motståndarens ledare eller ledningssystem. 

Ledare eller system som attackeras i samband med marktruppernas framryckning räknas som 

direkt flygunderstöd.  

Bakomliggande	 logistik: Markmålsbekämpning mot logistisk materiel ansamlad bortom det 

bestridda området.  

 

Strategisk markattack 

Tillverkningsindustri: Markmålsbekämpning mot industri eller produktion som förser 

upprorsmännen med militär materiel.  

Nationella	 transportnät: Markmålsbekämpning mot transporter eller transportnät som tillför 

logistisk eller militär materiel till operationsområdet.  

 

Militär tvångsmakt 

Kräver frånvaro av båda nedanstående indikatorer för att vara lyckad: 

Upprorsverksamhet: Väpnade handlingar inom operationsområdet initierade av upprorsmän. 

Militär seger: Operationsområdets terräng kontrolleras av egna styrkor och motståndaren kan 

inte menligt påverka dem.  
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4. Analys 
Kapitlet består av analysen som genererar undersökningens resultat. De enskilda fallen 

introduceras med en kort övergripande förloppsbeskrivning varefter de oberoende variablerna 

direkt understöd, operativ markattack, strategisk markattack och militär tvångsmakt jämförs 

mellan fallen. Slutligen sammanfattas resultatet i analysverktyget. 

 

4.1 Operation Anaconda och Operation Medusa 
Operation Anaconda var en amerikanskledd offensiv för att bekämpa en större ansamling 

upprorsverkande talibaner i den bergiga Shah-i-Kot-dalen i östra Afghanistan 2002.69 Genom 

att gå in i dalen från två håll och driva talibanerna på flykt mot luftlandsatta styrkor i bergen, 

skulle de uppskattade 200–250 upprorsmännen bekämpas, likt mellan en ”hammare” och ett 

”städ” – se figur 1.70  

 

 
Figur 1. Hammare och städ: Dalen anfalls från två riktningar och flyktvägarna blockeras av luftlandsatta styrkor i bergen.71 

 

                                                
69 Lambeth, Benjamin S., Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom, (Santa 

Monica: RAND, 2005), s. 163f. 
70 Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 122–136. 
71 Lambeth, Air Power Against Terror, s. 178. 
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Den 2 mars 2002 inleddes operationen enligt plan men möttes av två oförutsedda motgångar: 

För det första avbröt elementet som utgjorde ”hammaren” sitt deltagande i operationen efter 

vådabekämpning från en amerikansk AC-130.72 För det andra drevs fienden inte på flykt, utan 

bjöd på motstånd med betydligt större numerär och bättre förberedda ställningar än beräknat. 

Striderna kulminerade mellan den 4–5 mars 2002 men det dröjde fram till den 16 mars 2002 

innan dalen var säkrad, något som innan operationens start bedömts kräva 72 timmar.73 

 

Operation Medusa var liknande en NATO-ledd offensiv i september 2006 avsedd att bekämpa 

ett tusental upprorsmän som samlats i Panjwai-distriktet utanför Kandahar i södra 

Afghanistan.74 Den initiala planen var att ta höjderna runt Panjwai och stänga in talibanerna 

från alla väderstreck, varefter skenanfall skulle locka fram positionsröjande handling och 

möjliggöra 72-timmar av flyganfall och indirekt eld mot identifierade mål. Därefter skulle 

huvudstyrkan bestående av det kanadensiska mekaniserade infanteriet anfalla norrut och säkra 

området vid byn Pashmul – se figur 2.75  

 

Den 3 september 2006 inleddes anfallet 48 timmar tidigare än planerat. Liknelserna med 

Operation Anaconda är därefter stora. Koalitionens styrkor mötte en betydligt mer professionell 

och numerärt större motståndare än förväntat. Det hårda motståndet åsamkade flera förluster 

och tvingade koalitionens anfall till reträtt. Utöver förlusten på slagfältet vådabekämpades 

anfallsstyrkan av ett attackflygplan 4 september 2006 vilket i stort bromsade hela operationen.76 

                                                
72 De återengagerade fem dygn senare, men då hade huvuddelen av striderna klingat av. Call, Steve, Danger 

Close: Tactical Air Controllers in Afghanistan and Iraq (College Station: Texas A&M University Press, 2007), 

s. 63f. 
73 United States Air Force, Operation Anaconda: An Air Power Perspective, (Saffron Walden: Books Express 

Publishing, 2011 [2005]), s. 97f, 119-121; och Lambeth, Air Power Against Terror, s. 199. 
74 Bradley & Maurer, Lions of Kandahar, s. 64. 
75 Day, Adam, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 1.” Legion Magazine, 2007-09-01, 

https://legionmagazine.com/en/2007/09/operation-medusa-the-battle-for-panjwai/, (Hämtad 2017-05-08); och 

Henriksen, Dag, Airpower in Afghanistan 2005–10: The Air Commanders’ Perspectives, (Alabama: Air 

University Press, 2014), s. 45. 
76 Horn, Bernd, No Lack of Courage: Operation Medusa, Afghanistan, (Toronto: Dundurn Press, 2010), s. 56-78, 

79-92. 
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Figur 2. Höjderna runt Panjwai kontrolleras av koalitionen. Det slutgiltiga anfallet mot Pashmul kom att ske norrifrån och 

möttes upp av styrkor söderifrån.77 

 

Efter två dygns omplanering återupptogs operationen den 6 september 2006 med förnyad kraft. 

Huvudanfallet mot Pashmul kom nu norrifrån som figur 2 visar, samtidigt som styrkorna i söder 

kontinuerligt försvagade motståndaren med flygunderstöd och indirekt eld.78 Först den 14 

september 2006 kontrollerades området av koalitionens styrkor då allt menligt motstånd 

upphört.79  

 

4.1.1 Direkt understöd 
Direkt flygunderstöd brukades genomgående i hög utsträckning under båda operationerna och 

kom att vara flygvapnets huvuduppgift. I Operation Anaconda vittnar återkommande 

redogörelser från marken och luften om ett frekvent bruk av omedelbart direkt flygunderstöd 

på begäran av marktrupperna. Under de perioder behovet inte var omedelbart genomfördes 

                                                
77 Horn, No Lack of Courage, s. 105. 
78 Ibid., s. 93-110. 
79 Day, Adam, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.” Legion Magazine, 2008-01-26, 

https://legionmagazine.com/en/2008/01/operation-medus-part-3-the-fall-of-objective-rugby/, (Hämtad 2017-05-

08).  
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kontinuerligt ett planerat direkt flygunderstöd mot upprorsmännens positioner.80 Den stora 

mängden levererad ordonnans illustreras dag för dag i figur 3. 

 

 
Figur 3. Operation Anaconda: Omedelbart och planerat direkt flygunderstöd.81 

 

Under Operation Medusa hade NATO – likt USA under Operation Anaconda – fyllt luftrummet 

ovanför operationsområdet med flygresurser.82 Dessa användes dagligen i hög utsträckning till 

direkt flygunderstöd vilket framgår i samband med redogörelser för markförbandens 

framryckning mot Pashmul.83 Även specialförband som stred om nyckelterräng på Sperwan 

Ghar i operationsområdets södra del – se figur 2 – nyttjade direkt flygunderstöd i stor 

utsträckning för att bekämpa en numerärt överlägsen motståndare.84  

 

Den största skillnaden i det direkta flygunderstödet mellan operationerna tycks gälla bruket av 

ett planerat direkt flygunderstöd. I Operation Anaconda infördes definierade zoner för 

flyganfall vilka kunde öppnas och stängas beroende på närheten av egen trupp. På detta sätt 

kunde luftstridskrafterna upprätthålla ett konstant tryck på upprorsmännen även när 

                                                
80 Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 169-341 passim; Call, Danger Close, s. 62-86; och USAF, 

Operation Anaconda, s. 62-99. 
81 USAF, Operation Anaconda, s. 103. 
82 Day, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.” 
83 Horn, No Lack of Courage, s. 57f, 62-64, 98-104. 
84 Bradley & Maurer, Lions of Kandahar, s. 155-258 passim; och Pushies, Fred J., Deadly Blue: Battle Stories of 

the U.S. Air Force Special Operations Command, (New York: AMACOM, 2009), s. 140-145. 
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marktrupperna inte begärde stöd.85 I Operation Medusa tycks istället den absoluta majoriteten 

av markattackerna ha skett på markförbandens initiativ, varför det generella luftmaktstrycket 

uppfattas som något lägre än i Operation Anaconda.  

 

Undantaget när nyttjandet av direkt flygunderstöd begränsats återfinns i operationernas 

inledningar. Detta när båda operationerna innehöll initiala element av planerat direkt 

flygunderstöd som avbröts tidigt i båda fallen. Operation Anaconda skulle föregås av en timmes 

bombardemang mot platser med tyngre beväpning men i slutändan bombades endast ett tiotal.86 

Förebekämpningen i Operation Medusa var mer ambitiöst planerad med 72 timmars 

bombardemang men kom även den att reduceras. Det direkta flygunderstödet avbröts två dygn 

tidigt vilket kritiserades kraftigt av de insatta förbanden.87  

 

Operativ underrättelseinhämtning urskiljs inte lika tydligt i det empiriska materialet, men 

bruket av flyg i detta syfte konstateras ha förekommit på daglig basis i båda fallen och klassas 

följaktligen som hög. I Operation Anaconda återfinns flera exempel där AC-130 flygplan 

nyttjats av marktrupper för att skapa sig en lägesuppfattning om terrängen nattetid.88 Likaså 

nyttjades U2-spaningsplan och Predator-drönare frekvent för att förmedla lägesbilder till 

ledning och frontförband.89  

 

Operation Medusa förtäljer liknande tillgång och bruk, exemplifierad med uttalandet av en 

deltagande Tactical Air Controller (TAC)90: 

 
I had a Predator supporting me just about every day almost twenty-four hours. They were 

always up, sometimes there were two. When the Predator is above, it is like having a second 

set of eyes looking around you. [- - -]. On one mission, the Predator followed four Taliban that 

                                                
85 USAF, Operation Anaconda, s. 89. 
86 Naylor, Sean, Not A Good Day To Die: The Untold Story of Operation Anaconda, (New York: Penguin 

Group, 2005), s. 135, 207f. 
87 Horn, No Lack of Courage, s. 56-62. 
88 Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 204, 232; och USAF, Operation Anaconda, s. 60. 
89 Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 218; Call, Danger Close, s. 72; och USAF, Operation Anaconda, 

s. 69, 85f. 
90 En Tactical Air Controller är en fotsoldat som tillser en markenhets direkta flygunderstödsbehov samt hjälper 

flygenheterna med luftrumshantering. 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were engaging our position […]. I requested the SF team to use the 84 mm mortars, and with 

the Predator watching, we worked the mortars onto the enemy’s fighting position.91 

 

Ett annat användningsområde av flygfarkosternas operativa underrättelsepotential 

exemplifieras med eftersöket av en störtad brittisk Nimrod MR2 under inledning av Operation 

Medusa, där det undsättande markförbandet hade svårigheter att navigera i operationsområdet 

till haveriplatsen. Enheten fick då stöd av en attackhelikopter att identifiera den bästa vägen till 

målet.92  

 

Frontlinjens logistik anfölls i betydligt lägre utsträckning. I Operation Anaconda återfinns 

enstaka redogörelser för hur mindre ammunitionsupplag förstörts av bomber under koalitionens 

avancemang.93 Förstörelse verkar däremot snarare ha skett i stundens ingivelse eller oavsiktligt 

när talibanernas skyttegravar bombats. Eftersom den uttalade strävan att anfalla frontens 

logistik är liten, bedöms förekomsten som låg i Operation Anaconda.  

 

Även om likartad förstörelse rimligtvis borde ha förekommit under Operation Medusa återfinns 

inga indikatorer för att detta inträffat. Framförallt uttrycks likt i Operation Anaconda ingen 

specifik strävan att uppnå förstörelse av logistik. Förekomsten i Operation Medusa bedöms 

därför som ingen.  

 

4.1.2 Operativ markattack 
Bakre reserver har ingen förekomst i något av fallen, något som till stor del beror på 

indikatorns definition. I Operation Anaconda identifierades exempelvis en större förstärkning 

den 5 mars 2002, vilken attackerades från luften resulterande i 200–300 neutraliserade 

talibaner.94 Talibanerna i exemplet deltog inte i striderna och utgjorde en reserv men att klassa 

ansamlingen som en bakre reserv är magstarkt då de befann sig i en ravin just söder om de 

amerikanska positionerna och kunde identifieras visuellt.95 Händelsen klassas istället som 

direkt flygunderstöd, enligt teorins definition av direkt flygunderstöd som bindande av reserver. 

                                                
91 Pushies, Deadly Blue, s. 142. 
92 Day, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.” 
93 Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 313, 314. 
94 USAF, Operation Anaconda, s. 85ff. 
95 Ibid. 



Filip Vaattovaara 2017-06-11 OP SA 15-18 

Sida 31 av 46 

Liknande är en händelse med en bil som lämnade av talibaner också definitionsmässigt tvetydig 

och klassificeras som direkt flygunderstöd.96  

 

På samma sätt räknas Operation Medusas inledande bombning som direkt flygunderstöd. Detta 

eftersom målvalen låg i marktruppernas anfallsterräng och på så vis utgjorde motståndarens 

frontlinje, trots att koalitionens marktrupper ännu inte varit i kontakt med dem.97 Om målvalet 

istället hade varit icke stridande styrkor som uppehållit sig på platser distanserat från 

stridsområdet, skulle de definieras som bakre reserver. Någon strävan eller förekomst av sådan 

bekämpning identifieras däremot inte i empirin. 

 

Ledningsfunktioner är föga omnämnt även om det i Operation Anaconda framgår att 

talibanledare är prioriterade mål.98 Att dessa skulle ha varit en särskilt framstående uppgift för 

luftstridskrafterna framgår däremot inte i någon av operationerna. Däremot inkluderades i 

Operation Medusa ett 20-tal kända ledningscentraler som mål i det inledande flyganfallet, även 

om anfallen mot dem aldrig blev av.99 Liknande är anfall mot ledningscentraler sparsamt i 

Operation Anaconda, där det enda identifierade exemplet är bombningen av en 

kommunikationscentral den 8 mars 2002.100 Följaktligen identifieras förekomsten i Operation 

Anaconda som låg och Operation Medusa som ingen. 

 

Bakomliggande	 logistik verkar likt ”frontlinjens logistik” inte ha eftersträvats som särskilt 

målval. Eftersom denna indikator förutsätter logistikupplag bortom stridsområdet är det inte 

heller lika troligt att bakomliggande logistik förstörts oavsiktligt likt närbelägna upplag gjorde 

under Operation Anaconda. Indikatorn förekomst bedöms som ingen i båda fallen. 

 

4.1.3 Strategisk markattack 
Indikatorerna tillverkningsindustri eller nationella transportnät omnämns inte i materialen 

som något eftersträvansvärt eller något som skedde, varför ingen förekomst bedöms i båda 

                                                
96 Call, Danger Close, s. 73. 
97 Horn, No Lack of Courage, s. 55, 57. 
98 Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 310. 
99 Day, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 1.” 
100 USAF, Operation Anaconda, s. 93. 
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fallen. Detta innebär däremot inte att upprorsmännen var oberoende av materieltillförsel till 

operationsområdet, vilket en händelse under Operation Medusas uppbyggnad visar.  

 

Specialstyrkorna som stred på Sperwan Ghar avslöjade under sin fordonsmarsch till Panjwai 

en regelbundet trafikerad tillförsel-rutt, där upprorsmännen i tankbilar smugglade ammunition 

till operationsområdet. Någon aktiv åtgärd mot smugglarna togs däremot inte med 

förhoppningen att den avslöjade rutten var renderades obrukbar av talibanerna.101  

 

Även om variabeln strategisk markattack inte förekom visar händelsen med 

ammunitionstillförseln att målval enligt strategisk markattack var möjlig. Exempelvis hade 

talibanernas smuggelrutt eller fordon tillskrivits indikatorn ”nationella transportnät” om de 

bekämpats med luftmakt.  

 

4.1.4 Militär tvångsmakt 
Den 16 mars 2002 fastställde operationsledningen att Operation Anaconda var framgångsrikt 

genomförd. Talibanerna hade framgångsrikt nekats sin basering i Shah-i-Kot genom 

framgångsrik bekämpning trots välorganiserat och segdraget motstånd.102 Den initiala 

bedömningen av 200-250 upprorsmän visade sig vara en grav underskattning och senare 

officiella uppgifter uppskattar motståndarens styrka till 1000 man, av vilka 813 ska ha dödats.103 

Dödssiffrorna ifrågasätts av Sean Naylor med orsak av frånvaron av döda kroppar, något han 

förvisso menar kan bero på god gerillataktik då omhändertagande av egna förluster försvårar 

upprorsbekämparens lägesbedömning. Däremot anser Naylor att 600-700 kroppar rimligen 

borde ha uppmärksammats på något sätt, varför upprorsmännens egna uppskattning av 150-300 

liv då kan vara en rimligare förlustsiffra.104  

 

Oenigheten om dödssiffrorna innebär en skillnad i flera hundratal beträffande hur många 

upprorsmän som flytt slagfältet. Hur många som bekämpats är relevant för att fastställa 

huruvida talibanerna militärt besegrats. Om majoriteten av deras styrkor fortfarande var 

operativa, skulle möjlighet för lyckad tvångsmakt finnas om talibanerna tillmötesgick 

                                                
101 Bradley & Maurer, Lions of Kandahar, s. 98-103. 
102 USAF, Operation Anaconda, s. 110. 
103 Ibid., s. 112. 
104 Naylor, Not A Good Day To Die, s. 375f. 
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koalitionen och avbröt sina upprorshandlingar. De officiella dödssiffrorna talar direkt emot 

förekomsten av tvångsmakt då majoriteten av upprorsmännen bekämpats. Stämmer istället den 

kritiska bedömningen att flera hundra talibaner dragit sig tillbaka, kan det antyda att 

upprorsmännen kuvat sig under tvångsmakt. Detta förutsätter däremot att de också avbryter sin 

upprorsverksamhet och tillmötesgår någon form av krav, men eftersom motståndet fortsatte tills 

de amerikanska styrkorna helt kontrollerade operationsområdet skedde aldrig detta. Inte ens 

efter 16 mars 2002 slutade talibanerna att målmedvetet strida mot koalitionen, även om det nu 

skedde i mindre, splittrade styrkor än vad som skett under Operation Anaconda.105  

 

Operation Anaconda anses lyckad. Detta krävde däremot militärt våld till den punkt att 

upprorsmännen var militärt besegrade. I det större perspektivet hindrade operationen inte 

heller fortsatt upprorsverksamhet, vilket uppfyller indikatorerna för den militära 

tvångsmaktens misslyckande. Däremot bör nämnas att det i det empiriska materialet inte 

framställs någon specifik kravbild mot upprorsmännen, varför det kan ifrågasättas om militär 

tvångsmakt eftersträvats överhuvudtaget.  

 

Operation Medusa hyllades även den som en stor taktisk seger. När styrkorna tagit Pashmul 

den 14 september 2006 var stridsfasen i operationen slutförd och en långsiktig plan för 

återuppbyggnad tog vid. Operationen hade uppfyllt sitt syfte att slå hårt mot talibanerna för att 

reducera och splittra dem, något som ansågs essentiellt för att skapa säkerhet i området. 

Talibanerna som samlats för att utmana koalitionen i hopp om att slå dem, hade besegrats.106  

 

Att upprorsmännen lämnat området bekräftades de följande dagarna när NATO-styrkorna 

breddade sina ställningar från Pashmul utan motstånd. Enligt NATO-talesmän hade mellan 

500–1000 talibaner bekämpats.107 Ställt i relation till de 3000-5000 som beräknats ha 

mobiliserat i regionen står det klart att talibanerna fortfarande hade en ansenlig styrka trots att 

de direkt efter Operation Medusa inte visade närvaro i närheten av Pashmul.108  

                                                
105 Call, Danger Close, s. 87-89, 92; och Crau & Billingsley, Operation Anaconda, s. 344; USAF, Operation 

Anaconda, s. 98. 
106 Day, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.”; och Horn, No Lack of Courage, s.111-113. 
107 Horn, No Lack of Courage, s.115. 
108 Henriksen, Airpower in Afghanistan 2005–10, s. 51. 
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Trots Operation Medusas taktiska seger var inte upprorsmännen övertygade om att ge upp sin 

kamp. Även om de förlorat striden i Pashmul, hade de inte förlorat sin vilja att bestrida NATO:s 

styrkor i området. Efter styrkemätningen med koalitionen kom upprorsmännen att gömma sig 

bland lokalbefolkningen, varefter de återupptog ett än mer asymmetriskt motstånd. 

Talibanernas inställning efter Operation Medusa tydliggörs av ett uttalande från en 

upprorsverkare: 

 
You cannot stop us. We’ve been using these tactics for hundreds of years and they have always 

worked. […] After an attack fighters can easily stash their weapons among villagers 

sympathetic to their cause [and] they can then melt in with the local population and move on to 

another village, where there are more caches of weapons available to them for mounting another 

attack.109   

 

Talibanernas ovilja att erkänna sig besegrade visade sig i det fortsatta motståndet efter den 14 

september 2006. Månaderna efter operationens slut kom att visa sig än dödligare för 

koalitionens styrkor än vad Operation Medusa varit i sig. Detta orsakat av talibanernas 

asymmetriska taktik med överfall, självmordsbombare och vägbomber. Vidare hade 

koalitionen inte heller samma tillgångar som under Operation Medusa, där flygföretag 

avvaktade i väntlägen över operationsområdet dygnet runt. De sparsamma resurserna gjorde att 

större svep för att utmana talibanerna inte längre var möjliga.110 

 

Segern i Operation Medusa är lika definierad som segern i Operation Anaconda. Framgången 

var att talibanerna militärt besegrats i strid och tvingats fly intresseområdet som tillfallit 

koalitionens kontroll.111 I ett större perspektiv lyckades insatsen inte ändra upprorsmännens 

beteende, varför tvångsmakt i detta fall misslyckats då upprorsverksamheten fortgick. 

Tvångsmakten är även misslyckad utifrån den andra indikatorn då talibanerna i Pashmul 

militärt besegrades innan kontroll över terrängen kunde uppnås.  

 

 

                                                
109 Horn, No Lack of Courage, s. 119. 
110 Day, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.”; och Henriksen, Airpower in Afghanistan 2005–10, 

s. 51. 
111 Day, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.” 
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4.2 Resultat 
Tabell 2. Analysresultat. Tabellen visar de oberoende variablernas förekomst i de studerande fallen. 

  Operation Anaconda Operation Medusa 
N

ek
an

de
 o

pe
ra

tio
ns

ko
ns

t Direkt understöd Hög förekomst Hög förekomst 

Operativ markattack Låg förekomst Ingen förekomst 

Strategisk markattack Ingen förekomst Ingen förekomst 

M
ili

tä
r 

tv
ån

gs
m

ak
t 

Lyckad  Nej Nej 

Misslyckad Ja Ja 

 
 

Ingen förekomst Ingen påvisad förekomst. 

Låg förekomst Förekommer enstaka gång. 

Medel förekomst Förekommer mer än enstaka gång, men mer sällan än varannan dag. 

Hög förekomst Förkommer var eller varannan dag. 

 
 
Direkt understöd förekom i hög utsträckning i båda fallen – se tabell 2. Detta då indikatorerna 

direkt flygunderstöd och operativ underrättelseinhämtning i de två operationerna har hög 

förekomst. En skillnad återfinns i indikatorn frontlinjens logistik, som är låg i Operation 

Anaconda och ingen i Operation Medusa.  

 

Operativ markattack förekom i låg utsträckning i Operation Anaconda och inte alls i 

Operation Medusa. Indikatorerna bakre reserver och bakomliggande logistik har ingen 

förekomst i något av fallen. I Operation Anaconda är det ett anfall på en kommunikationscentral 

som motiverar låg förekomst av attack mot ledningsfunktioner, vilket i sin tur bidragit till värdet 
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låg för hela variabeln operativ markattack. I Operation Medusa återfinns ingen förekomst av 

indikatorn ledningsfunktioner. 

 

Strategisk markattack har ingen påvisad förekomst i något av fallen utifrån frånvaro av 

indikatorerna tillverkningsindustri och nationella transportnät. 

 

Militär tvångsmakt var misslyckad i båda fallen, uppfyllt av indikatorerna upprorsverksamhet 

och militär seger. 
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5. Avslutning 
Kapitlet inleds med en sammanfattning av arbetet och svar på frågeställningen. 

Sammanfattningen mynnar sedan ut i en diskussion beträffande möjliga slutsatser utifrån metod 

och teori, samt arbetets betydelse för yrkesutövningen. Slutligen redogörs för identifierade 

behov av vidare forskning.  

 

5.1 Sammanfattning 
Undersökningen tog avstamp i den teoretiska motsättning som råder mellan traditionell 

luftmakt som offensivt våldsverkande och upprorsbekämpning som våldsreserverad. Eftersom 

forskningsläget om luftmakt i revolutionära krig är rudimentär och upprorsbekämpning kräver 

vissa stadier av våld, är det intressant att undersöka om traditionell luftmaktsteori har 

förklaringskraft i våldsverkande upprorsbekämpningsoperationer.  

 

Forskningsläget om luftmakt i upprorsbekämpning motiverade en prövning av Robert Papes 

teori om militär tvångsmakt och nekande operationskonst då den förespråkar ett taktiskt eller 

operativt bruk av luftmakt i nära samarbete med markstyrkor, vilket antyder potential med det 

revolutionära krigets krav.  

 

Teoriprövningen realiserades med en jämförande fallstudie av två 

upprorsbekämpningsoperationer som analyserats utifrån Papes teori. Både Operation Anaconda 

och Operation Medusa hade liknande förutsättningar och samma utfall, varför eventuella 

skillnader och likheter i bruket av luftmakt utifrån Papes teori har analytiskt värde.  

 

Hur kan utfallen i Operation Anaconda och Operation Medusa förstås utifrån Papes teori om 

militär tvångsmakt och nekande operationskonst? 

 

Analysen visar att den nekande operationskonsten förekom på liknande sätt i de två 

operationerna. Utsträckningen av den nekande operationskonsten var begränsad till det direkta 

understödet av markstyrkor då operativ och strategisk markattack inte brukades sånär som vid 

ett tillfälle. 
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Operativ markattack förekom i Operation Anaconda baserat på en enda attack mot en 

kommunikationscentral. Motiverat av den låga förekomsten samt frånvaron av operativ 

markattack i Operation Medusa är ett rimligt antagande att operativ markattack inte var en 

avgörande variabel för utfallen i operationerna utifrån deras lika utfall. På samma sätt antyder 

analysen att strategisk markattack inte har någon inverkan på utfallen eftersom den inte förekom 

i någon av operationerna. Resultatet stärks av teorin där det framgår att operativ och strategisk 

markattack är ineffektivt mot en gerillamotståndare.  

 

Teorin stärks även i påståendet att direkt understöd är det bästa sättet att med luftmakt segra 

över upprorsmän på slagfältet. Detta då direkt understöd förekommer i stor utsträckning i båda 

operationerna och således visar stor relevans för utfallen. Eftersom de andra två variablerna 

under den nekande operationskonsten har svag kausal koppling till utfallet har direkt understöd 

ännu starkare belägg för att vara en variabel som påverkat utfallen.  

 

Vidare förtäljer teorin att den nekande operationskonsten kan uppnå militärt tvång, men att detta 

inte är möjligt i revolutionära krig. Analysen av de två fallen stärker teorin i detta avseende då 

talibanernas beteende inte kunde ändras enligt kriterierna för militärt tvång. Studien visar 

istället att upprorsmännens agerande bara kunde ändras kortsiktigt med militärt våld då de 

tvingades dra sig undan från det omstridda territoriet. Beteendet ändrades också till den grad 

att talibanernas uppträdande anpassades, till nackdel för upprorsbekämparen. Upprorsmännens 

långsiktiga syfte och vilja tycks däremot inte ha påverkats i någon större utsträckning.  

 

Sammanfattningsvis förstås de lyckade utfallen i Operation Anaconda och Operation Medusa 

utifrån en del av den nekande operationskonsten: Det frekventa bruket av direkt understöd, 

främst bestående av direkt flygunderstöd och operativ underrättelseinhämtning. De andra 

delarna av operationskonsten – operativ och strategisk markattack – förekommer så lite att 

kausalitet med operationernas utfall är mindre trolig. Vidare hade tvångsmakt ingen framgång, 

även om analysen av fenomenet blottlagt hur upprorsmännen anpassar sig efter nya 

förhållanden utan att för den delen ändra sin vilja att strida.  
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5.2 Diskussion 
Resultatet bör diskuteras kritiskt för att styrka och granska argument som ligger till grund för 

eventuella slutsatser. Exempelvis bör analysens begränsningar och dess påverkan på resultatet 

beaktas. En sådan begränsning är tydlig beträffande variablerna operativ och strategisk 

markattack, vilka på grund av sin frånvaro kan fresta med betydande slutsatsdragningar för 

undersökningen. 

 

En nackdel med den kvalitativa innehållsanalysen är att definitiv frånvaro är svår att säkerställa. 

När analysen konstaterar ingen eller låg förekomst betyder det enbart att indikatorn inte 

återfinns i det undersökta materialet. Variabeln skulle kunna ha förekommit i verkligheten, utan 

att ha uppmärksammats i materialet eller i analysen. Riskerna för detta är flera: Exempelvis kan 

befintliga indikatorer ha missats under inläsningen, befintliga indikatorer fel-representeras 

vilket gett skeva resultat, alternativt indikatorer inte återgetts i den studerade empirin. Slutsatser 

utifrån ingen förekomst bör därför dras med försiktighet. Enligt metodens lika utfalls-design är 

det fullt rimligt att avfärda operativ och strategisk markattack som relevanta variabler för lyckat 

utfall i upprorsbekämpning, men en sådan slutsats kan vara bristfällig på grund av osäkerheten 

med den faktiska förekomsten.  

 

Ytterligare en aspekt relaterad till frånvaron av indikatorer är slutsatser beträffande variablernas 

effektivitet. Pape, Warden och Drew menar att markattack är ineffektivt i upprorsbekämpning, 

något som inte kan styrkas genom att bekräfta frånvaron av fenomenet. Eftersom analysen 

enbart visar förekomsten av variablerna operativ och strategisk markattack förtäljer den 

ingenting huruvida det borde ha använts. Exempelvis hade upprorsmännen i båda operationerna 

mobiliserat i stora antal i försök att utmana upprorsbekämparen, vilket i linje med teorin kan 

motivera ett bruk av markattack eftersom striden tett sig stundtals konventionell. Då markattack 

inte förekom är det inte möjligt att analysera effekten den skulle kunna ha haft. Orsaken till 

frånvaron beror troligtvis på ett yrkesmässigt beslut av operationsledning och hänger 

nödvändigtvis inte samman med situationens verkliga potential. Eventuella slutsatser gällande 

effektiviteten av operativ och strategisk markattack i undersökningen är därför svåra att dra.   

 

Ett sätt att reducera riskerna med den kvalitativa innehållsanalysen och förbättra 

undersökningens trovärdighet är att underbygga studien med bättre empiriskt material. 

Undersökningen nyttjade till största del samlingsverk i form av sekundärkällor samt några 
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primärkällor i form av återgivelser från operationerna. Den enda empiriska källa som särskilt 

behandlar luftmaktens roll är Operation Anaconda: An Airpower Perspective utgiven av United 

States Air Force. En sådan källa har stor relevans för undersökningen då den i hög grad återger 

händelseförlopp utifrån flygvapnets insatser med målval och dess avsikter. De optimala 

källorna i båda operationerna hade liknande varit renodlade måldatabaser som innehåller 

fullständiga data om operationernas utförda markattacker. Med en sådan primärkälla hade 

problematiken med osäkerhet beträffande frånvaro i stort kunnat elimineras.  

 

Vidare kan just källan Operation Anaconda: An Airpower Perspective vara orsaken till 

skillnaden i resultatet mellan de två fallen. Eftersom detaljrikedomen beträffande 

flygstridskrafternas nyttjande är större än i övriga nyttjade källor kan indikatorer förekomma 

som i annan dokumentation uteslutits. Denna källa ökar därför sannolikheten att indikatorer 

förekommer i Operation Anaconda även om verklighetens förekomst i de båda fallen hade varit 

likvärdig. Fallens skillnad i resultat beträffande operativ markattack skulle därför kunna bero 

på att empirin för Operation Medusa helt enkelt inte stöds av källor med samma detaljrikedom 

som för Operation Anaconda.  

 

En annan metodologisk begränsning är risken för skensamband vilket påverkar 

slutsatsdragningen om det direkta understödets korrelation med seger. I avsnitt 3.2.1 Val av fall 

redogjordes för hur fallen valdes med så lika förutsättningar som möjligt för att reducera 

förekomsten av alternativa utfallsförklaringar. I en perfekt värld är det enbart de undersökta 

och operationaliserade variablerna som är kausalt relaterade till operationernas framgång. 

Verkligheten är däremot mer komplex varför direkt understöd inte nödvändigtvis är den eller 

den enda kausala mekanism som bidragit till lyckat utfall. Undersökningens resultat gör det 

däremot troligt att den omfattande användningen av direkt understöd på något sätt bidragit till 

båda fallens framgång, även om det kan finnas andra oupptäckta direkt eller indirekt bidragande 

orsaker som påverkat utfallen. 

 

Däremot visar teoriprövningen generellt att Papes teori om den nekande operationskonsten väl 

kompletterar teoribildningen om luftmakt i revolutionära krig inom ramen för våldsverkande 

insatser. Teorin valdes just på grund av dess likheter med forskningsläget om luftmakt i 

revolutionära krig, varför teorins förklaringskraft i dessa två fall också indirekt erkänner 

relevansen av det forskningsläget. Exempelvis återfinns likheter i fallen med Drews slutsatser 

om gerillataktik, oberoende logistik samt det konventionella utmanandet på upprorsmännens 
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initiativ. Vidare gör sig Corum och Johnson, Baltrusaitis, Dunlap och Meilingers resonemang 

om den gemensamma operationen påminda i båda fallen där allvarliga 

vådabekämpningsincidenter ägde rum vilket direkt påverkade operationerna. 

 

Då undersökningen visar överenstämmelse med både Papes teoretiska förutsägelser samt 

forskningsläget om luftmakt i revolutionära krig, hade det i efterhand varit klokt att undersöka 

fallen utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på fler teoretiska bidrag än Papes. Med ett sådant 

tillvägagångssätt hade analysen kunnat blottlägga fler relevanta samband än vad som varit 

möjligt nu. Efter en operationalisering inkluderande några av bidragen från 

forskningsöversikten hade analysen exempelvis kunnat behandla även de gemensamma 

operationernas betydelse i fallen. Genom att utgå ifrån slutsatserna i Papes teori som något 

fastställt snarare än något ifrågasatt, hade ett analysverktyg kunnat konstrueras med potential 

att analysera upprorsbekämpningsfallen på ett sätt som är mer relevant för sammanhanget.  

 

Undersökningens syfte att pröva Papes teori formulerades å andra sidan av just den 

anledningen: Dementerar eller stärker en teoriprövning teorins förutsägelser beträffande 

upprorsbekämpning? Teorin och fallens goda överensstämmelse i denna undersökning bör dock 

ställas i förhållande till arbetets generaliserbarhet. Att resultatet bara skulle gälla ett fall har 

avhjälpts något genom nyttjandet av en flerfallstudie. Resultatet är dessutom likbördigt i de två 

studerade operationerna varför generaliserbarhet råder mellan fallen och deras givna 

förutsättningar. Huruvida likvärdiga resultat skulle erhållas vid undersökning av andra 

upprorsbekämpningsoperationer är däremot inte säkert. Detta då ändrade förutsättningar och 

omständigheter ökar sannolikheten att resultatet blir annorlunda. Av denna anledning valdes 

studiens fall för att geografiskt och tidsenligt motsvara de situationer dagens yrkesutövare kan 

tänkas ställas inför. Studiens relevans för yrkesutövningen är således nära förknippad med dess 

resultat och generaliserbarhet. 

 

Sammanfattningsvis indikerar undersökningens resultat att direkt understöd är en variabel 

förknippad med lyckade utfall i upprorsbekämpningsoperationerna. Militärt tvång fungerar inte 

samtidigt som operativ och strategisk markattack inte tycks bidra till framgång i någon 

anmärkningsvärd utsträckning. Slutsatserna påverkas av de metodologiska begränsningar som 

diskuterats i avsnittet. Som yrkesutövare bör därför resultatet ses kritiskt som en potentiell 

förklaring av flera möjliga, vilket återknyter till etiken mellan forskning och utövning som 

berörts i avsnitt 3.1.3 Forskningsetiska överväganden. Inget forskningsresultat, oavsett hur 
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starkt kausalt påvisat, ursäktar eller fråntar officeren det etiska ansvaret för en handling. Detta 

är speciellt relevant då definitiv kausalitet inte kan säkerställas, varför blint agerande utifrån 

teser är än mer vansklig. Resultatet bör istället ses som en fingervisning och ett stöd till 

officerens egna tankeprocess i vilken fler av verklighetens faktorer övervägs.  

 

5.3 Vidare forskning 
För att utveckla det studerade området bör upprorsbekämpningsfall identifieras som avviker 

från teorins förutsägelser eller annars är synnerligen utmanande. Detta eftersom särskilt svåra 

fall skulle stärka Papes teori ytterligare om den visar sig ha förklaringskraft. Likaså är det 

relevant att finna fall där teorin inte kan förklara utfallet då det indikerar behov och möjlighet 

för teoriutveckling. Slutligen bidrar studier av andra fall till den allmänna generaliserbarheten 

av resultatet.  

 

I arbetet definieras de studerande operationernas lyckade utfall i en militär taktisk bemärkelse. 

Undersökningens slutsatser är följaktligen begränsade till operationernas omfattning och 

förtäljer ingenting om de långsiktiga effekterna av luftmaktens nyttjande. Som berörts i arbetets 

inledning är den våldsverkande delen i upprorsbekämpning nödvändig, men huvuddelen av 

ansträngningen för att segra i det revolutionära kriget är inte våldsmässig. Därför återfinns ett 

behov att undersöka hur teorins förespråkade bruk av luftmakt påverkar progressionen mot 

strategisk seger. Detta behov framstår bland annat i analysen av militär tvångsmakt där 

upprorsmännens oförändrade motståndsvilja öppnar för diskussion beträffande insatserna 

strategiska framgång. Vilka långsiktiga effekter hade operationernas kortsiktiga framgång? Hur 

påverkade luftmaktsbruket och insatserna den strategiska progressionen och relationen med 

befolkningen? 

 

Avslutningsvis identifieras i de båda studerade fallen möjlighet att vidareutveckla Papes direkta 

understöd för att bättre fungera i en upprorsbekämpningskontext. Detta med hänsyn till de 

allvarliga vådabekämpningsincidenter som ägde rum i båda fallen.  Likt Meilinger förespråkar 

direkt flygunderstöd samverkande med mindre specialförbandsenheter eller nationella styrkor, 

bör området utforskas vidare för att utveckla sådana tankegångarna om hur direkt flygunderstöd 

kan användas på bästa sätt i revolutionära krig. 

 



Filip Vaattovaara 2017-06-11 OP SA 15-18 

Sida 43 av 46 

Litteratur och referensförteckning 
 
Baltrusaitis, Daniel, “Airpower: The Flip Side of COIN”, Georgetown Journal of International 
Affairs, Vol. 9, No. 2, 89-96, (2008). 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2012). 
 
Bradley, Rusty & Maurer, Kevin, Lions of Kandahar: The Story of a Fight Against All Odds, 
(New York: Bantam Books, 2011). 
 
Call, Steve, Danger Close: Tactical Air Controllers in Afghanistan and Iraq (College Station: 
Texas A&M University Press, 2007). 
 
Corum, James S. & Johnson, Wray R., Airpower in small wars: Fighting insurgents and 
terrorists, (Lawrence, Kan.: University Press of Kansas, 2003). 
 
David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 
2016). 
 
Drew, Dennis M., “Air Theory, Air Force, and Low Intensity Conflict: A Short Journey to 
Confusion”, 321-355, i Meilinger, Phillip S. (red.), The Paths of Heaven: The Evolution of 
Airpower Theory, (Alabama: Air University Press, 1997). 
 
Dunlap, Charles J., Shortchanging the Joint Fight: An Airman’s Assessment of FM 3-24 and 
the Case for Developing Truly Joint Doctrine, (Maxwell AFB, AL: Air University Press, 
2008). 
 
Esaiasson, Peter [et al.], Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
5. uppl, (Stockholm: Wolters Kluwer, 2017). 
 
Försvarsmakten, Reglemente Taktik för Luftoperationer, (Försvarsmakten, 2017). 
 
Galula, David, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practise, (Westport: Praeger Security 
International, 2006). 
 
George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case Studies and Theory Development in the 
Social Sciences, (Cambridge: MIT Press, 2005). 
 
Grau, Lester W. & Billingsley, Dodge, Operation Anaconda: America's First Major Battle in 
Afghanistan, (Lawrence: University Press of Kansas, 2011). 
 



Filip Vaattovaara 2017-06-11 OP SA 15-18 

Sida 44 av 46 

Henriksen, Dag, Airpower in Afghanistan 2005–10: The Air Commanders’ Perspectives, 
(Alabama: Air University Press, 2014). 
 
Horn, Bernd, No Lack of Courage: Operation Medusa, Afghanistan, (Toronto: Dundurn Press, 
2010). 
 
Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, (Lund: Studentlitteratur, 2016). 
 
Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
(Malmö: Liber, 2003).  
 
Jordan, David [et al.], Understanding Modern Warfare, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008). 
 
Kilcullen, David J., Counterinsurgency, (New York: Oxford University Press, 2010). 
 
Lambeth, Benjamin S., Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring 
Freedom, (Santa Monica: RAND, 2005). 
 
Meilinger, Phillip S., “Counterinsurgency from Above”, Air Force Magazine, Vol. 91, No. 7, 
36-39, (2008). 
 
Mueller, Karl P., ”Air Power” i The International Studies Encyclopedia, Vol. 1, 47-65, 
(2010). 
 
Mueller, Karl P., “Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power”, 
Security Studies, Vol. 7, No.3, 182-228, (1998). 
 
Naylor, Sean, Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda, (New York: 
Penguin Group, 2005). 
 
Pape, Robert A., “The limits of precision-guided air power”, Security Studies, Vol. 7, No. 2, 
93-114, (1997). 
 
Pape, Robert A., ”The True Worth of Air Power”, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 2, 116- 130,  
(2004). 
 
Pape, Robert A., Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, (Itacha, N.Y.: Cornell 
University Press, 1996). 
 
Pushies, Fred J., Deadly Blue: Battle Stories of the U.S. Air Force Special Operations 
Command, (New York: AMACOM, 2009). 
 



Filip Vaattovaara 2017-06-11 OP SA 15-18 

Sida 45 av 46 

Ripley, Tim, Air War Afghanistan: US and NATO Air Operations from 2001, (Barnsley: Pen 
& Sword Aviation, 2011). 
 
United States Air Force, Operation Anaconda: An Air Power Perspective, (Saffron Walden: 
Books Express Publishing, 2011 [2005]). 
 
Warden, John A., ”The Enemy As A System”, Airpower Journal, Vol. 9, No. 1, 40-55, 
(1995). 
 
Warden, John A., ”Success in Modern War: A response to Robert Pape's bombing to win”, 
Security Studies, Vol. 7, No. 2, 172-190, (1997). 
 
Warden, John A., The Air Campaign: Planning for Combat, (Washington: Pergamon-
Brassey’s, 1989 [1988]). 
 
Watts, Barry D., ”Ignoring Reality: Problems of theory and evidence in security studies”, 
Security Studies, Vol. 7, No. 2, 115-171, (1997).	
 
Yin, Robert K., Case Study Research: Design and Methods, 4. uppl., (London: SAGE, 2009), 
s. 3-21. 
 
Ångström, Jan & Widén, Jerker J., Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 
(London: Routledge, 2015). 
 

Elektroniska källor 
Day, Adam, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 1.” Legion Magazine, 2007-09-
01, https://legionmagazine.com/en/2007/09/operation-medusa-the-battle-for-panjwai/, 
(Hämtad 2017-05-08). 
 
Day, Adam, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 2.” Legion Magazine, 2007-11-
01, https://legionmagazine.com/en/2007/11/operation-medusa-the-battle-for-panjwai-2/, 
(Hämtad 2017-05-08). 
 
Day, Adam, “Operation Medusa: The Battle for Panjwai; Part 3.” Legion Magazine, 2008-01-
26, https://legionmagazine.com/en/2008/01/operation-medus-part-3-the-fall-of-objective-
rugby/, (Hämtad 2017-05-08).  
 
United States Marine Corps, Small Wars Manual, (1940), 
http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/FMFRP%2012-
15%20%20Small%20Wars%20Manual.pdf, (Hämtad 2017-04-26). 
 

 
 



Filip Vaattovaara 2017-06-11 OP SA 15-18 

Sida 46 av 46 

Figurer 
Figur 1: Lambeth, Benjamin S., Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation 
Enduring Freedom, (Santa Monica: RAND, 2005), s. 178. 
 
Figur 2: Horn, Bernd, No Lack of Courage: Operation Medusa, Afghanistan, (Toronto: 
Dundurn Press, 2010), s. 105. 
 
Figur 3: United States Air Force, Operation Anaconda: An Air Power Perspective, (Saffron 
Walden: Books Express Publishing, 2011 [2005]), s. 103. 


