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PAPES TILLFÖRLITLIGHET – EN STUDIE OM TVÅNGSMAKT 

ABSTRACT: Papes Reliability – A Study on Coercion 

This thesis in war sciences focuses on the theory regarding how Coercion leads to success in modern conflicts 

and has used Robert Papes theory on coercion through Denial strategies. The problem leading to the 

concentration on this subject comes from critique aimed at Papes theory saying that the lack of proper 

empirical evidence and a distortion of reality has led Pape to producing a theory inadequate of dealing with 

modern wars and conflicts. 

The purpose of this thesis is to investigate Papes theory through a case study on Operation Anaconda, to 

evaluate if his theory still holds enough explanatory power to be used in warfare after being tested on a 

modern conflict. 

Investigating Papes theory has led to the result that the theory only explains partly why Operation Anaconda 

was successful. The operation was successful due to a military victory being achieved and coercion through 

denial only explains victory due to the air support provided during the operation. 

Nyckelord: Robert Pape. Tvångsmakt. Teori. Coercion. Denial. Operation Anaconda. 
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1. Inledning  

1.2 Problemformulering 

Både i utbildningen på Officersprogrammet och i forskningsdebatter angående nyttjandet av 

militära medel är frågan hur luftmakt ska användas central. Det är även ett viktigt ämne att 

fortsätta forska kring då luftmakt är en absolut nödvändig del av västliga krigsmakters 

användning av våld sen Kalla Kriget.1  

Debatterna just nu sker mellan olika luftmaktsteoretiker. Robert Pape, Barry Watts och John 

Warden är tre centrala författare inom ämnet. Deras teorier används både av forskare som 

forskningsobjekt men också av krigsmakter i krigföring på olika nivåer. De har använt sina 

teorier för att försöka förklara utfallet av konflikter och krig ur ett luftmaktsperspektiv, 

exempelvis Andra Världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget. Både Robert Pape och John 

Wardens teorier tillhör två av de mest omtalade teorierna som officerprogrammet idag 

fokuserar på i de taktikkurser som genomförs. Båda teoretikerna försöker överbevisa varandra 

och stärka tillförlitligheten i deras respektive teori. 

Robert Pape har i sin bok Bombing to Win undersökt hur man på ett mest effektivt sätt använder 

flygvapnet genom att pröva sin teori grundligt på 5 krig, vilka inkluderar: Andra Världskriget i 

attackerna mot Japan och Tyskland, Koreakriget, Vietnamkriget och Irakkriget.2 Där tre utav 

fem är fall av reguljär krigföring. Pape har även översiktligt tillämpat sin teori på 33 andra fall, 

bland annat konflikter som utspelades under Andra Världskriget3 för att stärka sin teoris 

tillämpbarhet. Pape har i denna undersökning kommit fram till att det är tvångsmetoder 

(coercion) genom att neka (denial) fienden att uppnå militära mål som i slutändan bidrar till 

framgång i ett krig eller en konflikt. Det är detta som i slutändan tillhandahåller den kritiska 

påtryckningen i att tvinga en fiendestat till att ge efter för ens egna krav.4 Vad tvångsmetoder 

och nekande innebär förklaras i teorikapitlet. 

                                                 

1 Ångström, J. Widén, J. Contemporary Military Theory: The Dynamics of War. Routledge, 2015. S. 147 

2 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 87, 137, 174, 

211, 314. 

3 Ibid. S. 332 - 358 

4 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. s. 10 
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Teorin i Bombing to Win har fått motta kritik från bland annat John Warden och Barry Watts. 

De säger att Papes empiri är specifikt uttaget för att passa in i teorin samt att de fall som 

undersökts idag kan anses omoderna, på grund av att samma system, vapen och metoder för 

krigföring inte används idag.5 Denna kritik stärks när man tittar på de fall Pape använder i sin 

argumentation, vilket innebär en större del av Papes fall, att de främst fokuserar på en särskild 

typ av krigföring och motståndare. Därför kan Papes teori visa sig bristfällig i krig där båda 

deltagande parter inte är statliga och inte använder storskaliga arméer.  

I Vietnamkriget vann USA flera taktiska vinster men resultatet av kriget blev ändå en förlust, 

detta ledde till att USA fick tänka om hur de förde krig genom att ställa sig frågor som 

undersökte hur de kunde förlora trots en överväldigande mängd framgångar.6 Krig förändras 

alltså genom åren och den föråldrade empiri som Pape baserar sin teori på kan visa sig vara 

otillräcklig för att förklara framgång i krig. I dagsläget har konflikter mellan stater minimerats 

och istället består krig och konflikt oftare utav konflikter mellan stater och 

terroristorganisationer eller liknande.7 

I Papes undersökning av de översiktliga fallen använder han krig och konflikter som utspelades 

1917 under Första Världskriget fram till Första Gulfkriget i Irak 1991, vilket också är det 

senaste fallet.8 13 av 33 fall utspelar sig antingen före, under eller precis efter Andra 

Världskriget och övriga fall i nära anslutning efteråt. Detta kan påvisa hur Papes teori inte håller 

i dagsläget då den inte testats mot moderna konflikter som består av intrastatliga eller icke-

statliga konflikter i tillräcklig utsträckning. 

Problemet jag avser fokusera på är teorin om hur tvångsmakt bidrar till framgång, mer specifikt 

den teori Robert Pape skapade i sin bok Bombing to Win. Pape beskriver hur luftstridskrafterna 

ska användas med tvångsmetoder (coercion) genom att neka (denial) fiendens militära resurser 

att uppnå sina mål. Utifrån Wardens och Watts argument, att de metoder och de system som 

fanns då inte är likvärdiga med nuvarande teknologi och krigföringssätt, blir Papes teori 

oanvändbar i en modern konflikt. Även att majoriteten av konflikterna i dagsläget inte utkämpas 

                                                 

5 Watts D, Barry. Ignoring Reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies. Security Studies, 7:2. 

1997. S. 117 - 118 

6 Ångström, J. Widén, J. Contemporary Military Theory: The Dynamics of War. Routledge, 2015. S. 56 

7 Ibid. s. 21 - 22 

8 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 332, 358 
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mellan stater är en bidragande faktor till att Papes teori behöver prövas mot en konflikt som 

inte består av reguljär krigföring. 

Utifrån denna problemformulering blir det viktigt att pröva Papes teori på ett senare fall för att 

undersöka ifall den fortfarande är hållbar i dagens konfliktläge då krigföring ständigt förändras. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka en militär operation utifrån en fallstudie med kvalitativ textanalys ifall 

Papes teori om tvångsmakt fortfarande är hållbar efter prövning mot en konflikt i modern 

kontext. 

Anledningen till detta syfte är på grund av den kritik som Papes teori tagit emot. Utifrån den 

kritiken blir det viktigt att pröva ifall teorin fortfarande har förklaringskraft inom moderna 

operationer eller om den istället ska revideras, alternativt förkastas. 

Ett modernt fall av krigföring valdes eftersom teorin mottagit kritik angående dess empiri: att 

den är föråldrad, alternativt förvriden för att fungera med teorin och att krigföring ständigt 

förändras. 

1.4 Forskningsfråga och Frågeställningar 

Hur kan Robert Papes teori om tvångsmakt förklara framgången i en modern konflikt? 

Följande frågeställningar kommer att användas för att skapa ett djup i forskningsfrågan: 

- Förekom nekande tvångsmakt i Operation Anaconda? 

- Hur kan Papes teori om nekande tvångsmakt förklara framgången i Operation Anaconda? 
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1.5 Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt fokuserar på vad författare tidigare skrivit om Robert Papes teori 

angående tvångsmakt och syftar till att skapa en utgångspunkt för kommande undersökning 

inom ämnet. Översikten baseras på rådande debatt om tvångsmakt och dess olika metoder där 

tre av fem artiklar kommenterar Robert Papes bok Bombing to Win där Papes teori om 

tvångsmakt är i fokus. 

A Coherent theory of coercion? – Bratton 

När är tvångsmetoder användbara? Är dom oanvändbara om de enskilt inte kan påverka en 

fiende till att ändra sitt beteende? Detta är två av de frågor Bratton inleder sin artikel med.9 

Brattons artikel skrevs i syfte att undersöka ifall Pape i sin bok Bombing to Win lyckades 

försvara sina argument för vilka tvångsmetoder som är effektiva i ett krig. För att undersöka 

detta har Bratton analyserat Papes arbete om amerikansk luftmakts roll i konflikten mot Japan 

och Vietnam. 

Brattons slutsats är att Pape i sitt arbete glömt att tvångsmakt enbart är ett bland många av de 

verktyg som beslutsfattare har till sitt förfogande och att de sällan används enskilt eller inte kan 

användas enskilt. Brattom påpekar också att Pape avgränsat nekande tvångsmakt till enbart en 

metod för väpnat våld, vilket är felaktigt. Nekande tvångsmakt kan även användas genom andra 

metoder än enbart med väpnat våld.10 

Strategies of coercion – Mueller 

Karl Mueller skrev ett debattinlägg mot Papes Bombing to Win. Mueller argumenterar för att 

boken i sin helhet inte framställer en teori om tvångs- och luftmakt men istället 

”sammankopplar distinkta komponenter”, varav alla måste granskas separat för att bilda en 

komplett bild av vad teorin förespråkar.11 

Mueller sammanställer ett antal slutsatser i sin artikel angående Papes undersökningar. En utav 

dessa slutsatser säger att luftmakt kan vara ett ”potent verktyg för nekande” men att det sällan 

                                                 

9 Bratton, P. A Coherent Theory of Coercion? The Writings of Robert Pape. Comparative Strategy, 22:4. 2003. 

S. 355 

10 Ibid. S. 366 

11 Mueller, K. Strategies of Coercion: Denial, Punishment, and the Future of Air Power. Security Studies, 7:3. 

1998. S. 183 
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används enskilt men istället tillsammans med andra typer av våld. Luftmakt var extremt 

effektivt i exempelvis Gulfkriget, Andra Världskriget och andra konflikter på grund av 

samarbetet med markresurserna.12 

Mueller tar upp kritik angående Papes teori och hur Pape argumenterat för att andra typer av 

tvångsmakt, i detta fall decapitation, är ineffektivt som tvångsmedel. Pape har grundat detta 

argument på ett fall, vilket enligt Mueller inte räcker för att utesluta metodens effektivitet.13 

Författarens slutsats av detta är att de metoder som Pape inte har fokuserat på behöver 

ytterligare empiriskt bevis för att Papes argument ska vara hållbart. 

Coercion and military strategy, why denial works – Pape 

Pape eftersträvar artikeln att förklara varför tvångsmakt genom nekande metoder framstår som 

de mest effektiva i krig och konflikt. Tesen är att metoder för att påtvinga egna krav genom 

bestraffning sällan resulterar i lyckade operationer. I Andra Världskriget använde Tyskland sin 

luftmakt för att bomba civila centra i England, mot Tyskland använde de allierade luftmakt för 

att bestraffa civila på samma sätt. Inget utav fallen resulterade i att fienden gav upp.14  

Huvudargumentet är att det i krigföring handlar om strategi, inte att bestraffa fiendens 

befolkning. Att bomba civila genom konventionella metoder sällan skapar framgång på grund 

av den fientliga statens villighet att stå ut med civila förluster för att nå egna militära mål.15 

Pape beskriver i sin artikel hur inga metoder enskilt kan förklara alla lyckade operationer, men 

att vissa metoder är mer effektiva än andra. Tvångsmakt genom nekande metoder är effektivast 

på grund av metodens kostnadseffektivitet och att fienden är mer benägen att ge upp om den 

anfallande krigsmakten förnekar fienden möjligheten att nå egna militära mål. Nekande 

metoder förlitar sig dock på angriparens förmåga underminera fiendens strategi och om 

                                                 

12 Mueller, K. Strategies of Coercion: Denial, Punishment, and the Future of Air Power. Security Studies, 7:3. 

1998. S. 203 

13 Ibid. S. 203 

14 14 Pape A, Robert. Coercion and Military Strategy: Why Denial Works and Punishment Doesn’t. The Journal 

of Strategic Studies, 15:4. 1992. S. 423 - 424 

15 Ibid. S. 424 
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angriparen saknar förmågan att angripa rätt mål för att åstadkomma detta kommer även nekande 

metoder att misslyckas.16 

When is Coercion successful? – Bratton 

I artikeln förklarar Bratton hur teoretiker som fokuserar på tvångsmakt oftast formulerar sina 

egna definitioner på framgång och därefter applicerar dem på fall för att skapa hållbarhet för 

deras argument. Problemet i dagens debatt i ämnet är att det ändå saknas en samstämmighet om 

vad som faktiskt ”kvalificeras som ett lyckat exempel av tvång”, på grund av att litteraturen 

inom ämnet saknar ett tydligt ramverk för att analysera tvånget i ett fall.17 Avsaknaden av 

gemensamt ramverk begränsar användbarheten av konceptet i sin helhet. 

Bratton fortsätter därefter att förklara vad tvång är samt vem som utövar tvång. Trots att flera 

teoretiker är överens om kärnan av tvång; användningen av hot för att påverka en annans 

beteende, saknar litteraturen ”konceptuell tydlighet”. Eftersom att samtliga författare försöker 

bygga sitt eget koncept istället för att bygga vidare på andras.18 

Sammanfattningsvis finns det tre sätt att öka förståelsen kring tvång. Slutsatserna av artikeln 

för att motverka denna tvetydighet om tvång är att teoretiker behöver bygga en ”hållbar, 

gemensam definition av tvång” istället för att samtliga författare skapar en egen med egna 

kvalifikationer.19 Tvång bör analyseras utifrån “positiva och negativa utfall” istället för 

framgång och förlust.20 Författare inom ämnet tvångsmakt behöver fokusera på det större 

perspektivet av staters utlandspolicy istället för att koncentrera sig på ”how-to” 

tillvägagångssätt.21 

 

 

                                                 

16 Pape A, Robert. Coercion and Military Strategy: Why Denial Works and Punishment Doesn’t. The Journal of 

Strategic Studies, 15:4. 1992. S. 437 

17 Bratton, P. When is Coercion Successful?: And Why Can’t we Agree on It? Naval War College Review, 58:3. 

2005. S. 99 

18 Ibid. S. 100 

19 Ibid. S. 114 

20 Ibid. S. 114 

21 Ibid. S. 115 
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The Complexity of Compellence Revisiting the Causal Logic of Denial – Dekker 

För att påvisa hur Robert Papes teori från Bombing to Win kan förbättras har Dekker i sin artikel 

formulerat en ny teori utifrån Papes som han benämnt Grand Strategical Denial. Dekker inleder 

artikeln med att beskriva hur Papes teori är uppbyggd och vad den syftar på för att därefter 

presentera felaktigheter och svagheter hos teorin, bland annat att den inte är konsekvent.22  

Dekkers Grand Strategical Denial formulerades i ett försök att arbeta bort svagheter som 

identifierats. Bland annat genom att implementera faktorer som Pape missat eller inte utvecklat 

i tillräcklig utsträckning. Dekker säger inte att tvång genom nekande metoder inte fungerar, 

men att utan de tillägg han gjort till teorin blir teorin ohållbar eftersom den inte tar tillvara 

samtliga aspekter av tvång som metod. Problemet ligger i Papes val av mål och att interaktionen 

mellan den som anfaller och den som försvarar behöver förtydligas.23 

1.5.1 Sammanfattning av Forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis går det att se hur respektive artikel ovan visar både fördelar och nackdelar 

med tvångsmakt och problemet är Papes empiri och argumentation. Bratton påstår att Pape 

misstolkat tvångsmakt och höjt konceptet till att enbart tvångsmakt kan fungera. Bratton säger 

att tvångsmakt bara är ett utav de verktyg en stat har att tillgå och det kan innebära att 

tvångsmakt måste användas tillsammans med något mer. Mueller stärker detta genom 

konstateringen att luftmakt tillsammans med tvångsmakt är ett effektivt verktyg men att det inte 

ska användas enskilt. Det fungerar som bäst när det exempelvis används tillsammans med 

markresurser som en understödjande aspekt. Dekker utvecklar detta vidare, han påstår inte att 

Papes teori är felaktig men att den är ofullständig. För att nekande tvångsmakt ska bevisas 

hållbar behöver ytterligare aspekter inkorporeras då problemet i Papes teori består av målval 

och förtydligandet av interaktion mellan anfallare och försvarare. 

Utöver nekande tvångsmakt kritiserar Mueller Papes slutsats angående dekapiterande 

tvångsmakt och påstår att slutsatsen är grundat på ofullständig empiri, då det endast är grundat 

på ett fall och behöver ytterligare bevis för att slutsatsen skall vara hållbar.  

                                                 

22 Dekker,W. M. The Complexity of Compellence: Revisiting the Causal Logic of Denial. Comparative Strategy, 

29:5. 2010. S. 453 

23 Ibid. S. 462 
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Pape har i sin slutsats argumenterat att nekande tvångsmakt är det mest kostnadseffektiva utav 

de fyra strategierna, men att det förlitar sig på att den anfallande staten har förmågan och 

kunskapen om hur de ska underminera fiendens strategi. När en stat har förmågan undersöks 

dock inte i artikeln. 

Utifrån forskningsöversikten går det att se hur Papes teori, enligt övriga teoretiker, saknar 

aspekter för att bli fulländad samt att empirin är ofullständig. Därför behöver teorin prövas mot 

ytterligare empiri för att konstatera ifall den är tillämpbar eller inte. 

1.6 Avgränsningar 

Robert Papes teori om tvång genom nekande metoder fokuserar på konventionella metoder för 

krigföring. Nekande metoder är inte användbara i nukleära dispyter eftersom användandet av 

nukleärt våld skapar förstörelse som är ohållbart i en konflikt.24 Därför kommer uppsatsen inte 

undersöka den nukleära aspekten av teorin.   

Uppsatsens fokus ligger på luftmaktens agerande. Aspekter ur markresurserna som har en direkt 

koppling till luftmaktens agerande kommer att tas hänsyn till och användas i uppsatsen. 

Teorin utgår huvudsakligen från teorin som den beskrivs i Robert Papes bok Bombing to Win. 

Även om teorin har använts i andra artiklar som hanterat ämnet är det ur Papes bok som teorin 

härstammar ifrån. Därför avgränsas uppsatsen till Papes definieringar på grund av att den mest 

heltäckande bilden av teorin går att finna i Bombing to Win. 

1.7 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redovisas teorin med indikatorerna som används för att påvisa hur 

teorin om tvångsmakt genom nekande metoder förklarar framgång. Därefter i tredje kapitlet 

beskrivs vald metod samt argumenteras för varför denna metoden bäst lämpar sig för uppsatsens 

undersökning. Detta görs för att underlätta för andra forskare att genomföra en liknande studie 

och möjligheten att komma fram till samma resultat som undersökningen framställer. I slutet 

av kapitlet operationaliseras teorin för att framställa indikatorer som förklarar utgången av fallet 

undersökningen använder. 

                                                 

24 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 20-21 
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I fjärde kapitlet genomförs analysen av valt fall baserat på de indikatorer författaren genom 

operationaliseringen skapar och avslutas med resultatet. I det femte kapitlet sammanfattas 

indikatorerna för att besvara frågeställningarna som undersökningen grundats på för att därefter 

efterföljas av diskussion och reflektion kring etik och gjord undersökning. Slutligen presenteras 

förslag på vidare forskning baserat på undersökningens resultat. Källförteckning och material 

listas i slutet av uppsatsen.  
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2. Teori 

I följande kapitel kommer teorin som ska användas i denna undersökning att presenteras. Detta 

för att ge en bild av vad det är undersökningen baseras på. 

2.1 Begreppet Tvångsmakt 

Papes teori angående tvångsmakt och nekande metoder skapades för att besvara frågan under 

vilka omständigheter tvångsmakt lyckas och misslyckas. I ett försök att definiera och förutspå 

när tvångsmakt är mest benäget att lyckas eller misslyckas i framtiden. Detta eftersom han har 

sett att det genom historien förekommit fall där stater flera gånger försökt tvinga sin 

motståndare att ge efter för statens krav.25 Att tvinga sin motståndare att ge efter för de egna 

kraven kan även i detta fall definiera begreppet i sin helhet. 

Militär tvångsmakt kopplas vanligtvis till användandet av strategisk bombning, vilket Pape 

skriver är ett misstag ur historiskt perspektiv. Detta eftersom strategisk bombning är den minst 

effektiva metoden för att använda luftmakt och åstadkomma framgångsrikt tvång.26  

Militärt tvång delas generellt upp i flera kategorier, varav två kategorier Pape beskriver som de 

fundamentala sätten att använda tvångsmakt; Straffande och nekande tvångsmakt. Straffande 

tvångsmakt innebär att öka risken för motståndarstatens civila population, medan nekande 

tvångsmakt innebär att genom militära medel förhindra att fienden når sina politiska eller 

territoriella mål.27 Papes hävdar att straffande tvångsmakt sällan, eller aldrig, fungerar i och 

med staters höjda smärtgräns tillsammans med oförmågan för den attackerande staten att orsaka 

tillräckligt med skada med konventionella metoder.28 Bestraffande tvångsmakt kan till och med 

skapa mer hat mot den attackerande staten istället för att vända populationen mot sin egen 

regering.29 Nekande tvångsmakt är enligt Pape den rätta metoden för att lyckas med 

tvångsmakt. Detta eftersom nekande tvångsmakt inriktas på att underminera statens tilltro till 

                                                 

25 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 1 

26 Ibid. S. 316 

27 Ibid. S. 13 

28 Ibid. S. 10 

29 Ibid. S. 25 
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den egna militära kapaciteten att uppnå politiska mål30 och därigenom få fienden att förstå att 

vidare motstånd är fruktlöst. 

Pape påpekar dock att nekande tvångsmakt inte fungerar genom att endast förstöra fiendens 

viktiga militära resurser eftersom att enbart slå militära resurser inte nödvändigtvis innebär att 

fiendens strategi undermineras.31 För att nekande tvångsmakt ska fungera måste attackeraren 

utnyttja fiendens svagheter i motståndarens specifika strategi, eftersom alla militära strategier 

inte delar samma svaghet.32 Stater brukar använda ett utav två olika huvudsakliga typer av 

strategier; konventionella och icke konventionella, eller gerillastrategier för krigföring. I 

respektive strategi finns svagheter, exempelvis i konventionella kan en svaghet vara logistik 

och kommunikation, vilket det inte är i okonventionella där det krävs en mindre mängd materiel 

och rudimentära kommunikationsmedel kan användas.33 

R = B p(B) – C p(C) 

R Värdet av motstånd 

B Potentiella fördelar av motstånd 

p(B) Sannolikhet att uppnå fördelar från fortsatt 

motstånd 

C Potentiella kostnader av motstånd 

p(C) Sannolikhet av kostnader för lidande 

 

 

För att göra sin teori förståelig ur ett matematiskt perspektiv skapade Pape formeln i tabell 1 

med tillhörande definitioner där han påstår att fienden medger den attackerande statens krav 

när R <0.34 Med andra ord att den utövade tvångsmakten lyckas. Tvångsmakt går enligt formeln 

ut på att öka kostnader för motstånd och sänka potentiella fördelar till gränsen där vidare 

motstånd blir fruktlöst. Pape fortsätter att förklara hur fördelarna egentligen inte kan påverkas 

                                                 

30 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 10 

31 Ibid. S. 29 

32 Ibid. S. 30 

33 Ibid. S. 30–31 

34 Ibid. S. 16 

Tabell 1 – Papes formel 
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av den attackerande sidan, men att de måste öka de potentiella kostnaderna i C och p(C) för att 

skapa förutsättningar där värdet av motstånd blir mindre än noll. Tvångsmaktens kärna 

sammanfattas till att öka respektive sänka kostnader och sannolikheter att uppnå fördelar.35 

2.1.1 Framgång ur ett Tvångsmaktsperspektiv 

Framgång i tvångsmakt definieras utifrån den formeln som presenterades i tabell 1. Pape menar 

att tvångsmakt går ut på att skapa ett läge för fienden där kostnaden av motstånd/föra krig blir 

större än den erövrade framgången eller de fördelar som går att få i en konflikt. Den 

attackerande sidan inte sänka eller ta bort de fördelar som fienden försöker uppnå, därför är det 

istället kostnaden den attackerande sidan kan påverka. I nekande tvångsmakt innebär detta att 

skapa ett läge där den attackerande sidan nekar fiendens möjlighet att ta terräng, och därav 

sätter stopp för de territoriella målen fienden kan ha. Detta kan även påverka de politiska mål 

som fienden besitter inom konflikten. Därför skapar den attackerande sidan framgång vid det 

tillfälle då kostnaderna för fientliga fördelar blir så höga att fienden inte kan eller vill betala för 

att nå uppställda mål. 

  

                                                 

35 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 16 - 17 
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2.2 Kategorier inom Tvångsmakt 

Pape har delat upp tvångsmakt i fyra huvudsakliga kategorier; bestraffning, risk, nekande och 

dekapiterande. Dessa sammanfattas nedan. Samtliga kategorier behöver luftmakt för att fungera 

genom luftöverlägsenhet eftersom flygplanen som används sällan kan genomföra sina 

flygföretag om de utsätts för kraftigt motstånd.36 Pape tillägger att luftöverlägsenhet inte 

behöver täcka hela fiendens territorier, enbart de som anfallaren avser verka inom. 

Bestraffande Tvångsmakt 

Bestraffande tvångsmakt går ut på att tillfoga så mycket ”smärta” som möjligt hos fienden, 

främst mot befolkningen i syfte att överväldiga de territoriala intressen en stat kan ha. Ett 

underliggande syfte är även att få den civila population att gå emot sin egen stat när smärtan 

som tillfogats blir överväldigande.37 

Bestraffande tvångsmakt var den första utav de fyra kategorierna att användas i samband med 

luftmakt när luftmakten först utvecklades. Ett exempel är under första världskriget då Tyskland 

använde sina luftresurser för att bomba brittiska civila centra och förespråkades bland annat av 

teoretikern Giulio Douhet.38 

Tvångsmakt genom Risk 

Den andra av de fyra kategorierna är risk som utvecklades på grund av dilemmat med att 

använda nukleära medel och bestraffande tvångsmakt. Skadan skulle bli för stor för båda 

parterna i konflikten.39  

Likt bestraffande tvångsmakt, går risk ut på att åsamka fiendens befolkning skada. Skillnaden 

är att risk utgår från att eskalera förstörelsen istället för att skada så mycket som möjligt på så 

kort tid som möjligt. Detta ska i teorin skapa en känsla av en föregripande skada som får fienden 

att ge upp innan förstörelsen blir för stor för befolkningen/staten att hantera.40 

                                                 

36 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 58 

37 Ibid. S. 59 

38 Ibid. S. 59 - 60 

39 Ibid. S. 66 - 67 

40 Ibid. S. 67 
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Nekande Tvångsmakt 

Målet med nekande tvångsmakt är att orsaka skada på fiendens militära resurser för att försvaga 

dem till den gräns där de förstår att vidare motstånd inte längre är möjligt. Metoden går ut på 

att underminera fiendens strategi genom att ta territorialt viktiga objekt och tvinga fienden till 

att ge efter för de egna kraven. Syftet är att undvika onödiga förluster i form av både resurser 

och materiel.41  

Strategin delas upp i tre metoder som tillsammans bildar nekande tvångsmakt. Den första 

utvecklades som understöd till de egna markresurserna. Medan luftmakten förstörde fiendens 

militära resurser kunde markenheterna trycka tillbaka fienden och ta terräng för att på så sätt 

neka fienden mer territorium.42 De andra metoderna består av att luftmakten förstörde fiendens 

bakre militära resurser, exempelvis deras militära produktion. På detta vis skulle fiendens front 

bli avskuren från behövliga resurser och förhindra ytterligare motstånd från fiendens sida.43 

En distinktion mellan militär seger och tvångsmakt måste göras. Detta eftersom en styrka kan 

utplåna en fiende, i detta fall innebär detta en militär seger istället för en seger genom 

tvångsmakt. 

Dekapiterande Tvångsmakt 

Dekapiterande tvångsmakt utvecklades i samband med att nya precisionsvapen tillkom och 

användes i Irak med syftet att anfalla för fienden viktiga lednings- och 

kommunikationscentrum.44 Antagandet som gjordes med utvecklingen av strategin var att 

”dessa mål är en modern stats Akilleshäl” och att oavsett en stats militära styrka skulle staten 

falla inifrån när ’akilleshälen’ slagits ut.45 En förespråkare av strategin är John A. Warden III 

som ser ledarskapet som det kritiska elementet i uppskattningen av en stats vilja att strida.46 

                                                 

41 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 69 - 70 

42 Ibid. S. 70 

43 Ibid. S. 71 

44 Ibid. S. 79 

45 Ibid. Citat översatt från engelska 

46 Ibid. S. 79 
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Dessa fyra strategier förklarar hur tvångsmakt agerar på olika sätt, Pape påstår dock att endast 

nekande tvångsmakt bevisligen fungerar vilket han testat i sin bok Bombing to Win.47  

2.3 Nekande Tvångsmakt 

Nekande tvångsmakt delas upp i tre underkategorier: Markunderstöd, Strategiskt förbud 

(interdiction på engelska), Operativt förbud.  

Markunderstöd 

Markunderstöd definieras genom att luftvapnet bidrar med understöd till marktrupperna i olika 

omfattning. Detta inkluderar rekognoscering och direktangrepp mot fiendens frontlinjer och 

logistikresurser i syfte att underlätta för egna markresurser.48 Denna metod inom strategin 

användes på bred front under första världskriget, exempelvis tyskarnas tänk bestod av att 

luftmakt skulle understödja marktruppernas taggande av terräng. Därefter skulle 

luftstridskrafterna försvara terrängen genom att rensa kvarvarande fientligt motstånd inom ett 

område, utan att förstöra viktiga civila industriella centrum.49 

Strategiskt Förbud 

Strategiskt förbud innebär att förstöra fiendens militära produktionskapacitet, alternativt att 

”isolera dem från konfliktområden eller frontlinjer” med syftet att reducera mängden vapen och 

materiel som tillgängliggörs för fiendens trupper. Denna metod delas upp mellan två mål; 

förstörelsen av fiendens ekonomi och förstörelsen av fiendens militära industri.50 

Det första av de två målen, som också kallas för ”the critical component theory”, har syftet att 

reducera civilas vilja att fortsätta, vilket kan liknas med bestraffning med skillnaden att målet 

inte är att förstöra hela fiendens ekonomi. En andra del av teorin inriktas mot den militära 

produktionen, mer specifikt tidig förstörelse av fiendens kapacitet att tillverka stridsvagnar, 

flygplan och artilleripjäser och reducera förmågan till tyngre motstånd.51 

                                                 

47 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 86 

48 Ibid. S. 70 

49 Ibid. S. 70 - 71 

50 Ibid. S. 71 

51 Ibid. S. 71 
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Nästa mål inom strategiskt förbud är en strategi som inriktas på fiendens resurser på bredare 

front. Genom att slå ut flödet av resurser och tillverkning av dessa skulle fiendens 

system/förmåga kollapsa inifrån.52 

Operativt Förbud 

Operativt förbud syftar till att slå understödsenheter inom konfliktområdet, exempelvis 

förnödenhetsnätverk, understöd och ledningscentra. Syftet bakom detta är att skapa operativ 

förlamning utav fiendens förmåga till rörlighet och samordning inom konfliktområdet.53 Idén 

uppstod under andra världskriget då de allierade behövde utveckla en plan för att understödja 

markoffensiven och strategiskt förbud inte var tillämpbart. De allierade ville skapa 

förutsättningar för egna marktrupper samt minimera antalet förluster genom att bekämpa 

fientlig stridskapacitet. Detta skulle skapa ett övertag för de allierade som kunde utnyttjas.54 

2.4 Teorikritik 

Papes teori kritiseras utifrån olika perspektiv; avsaknaden av relevant empiri, felaktig tolkning 

av verkligheten och tillämpbarheten i stort är några exempel. Barry Watts kritiserar Papes 

föråldrade och ej relevanta empiri med påståendet att Pape ignorerar verkligheten eftersom den 

empiriska data som användes blivit antingen feltolkad eller vriden för att passa in i teorin.55 

Bratton kritiserar Papes tolkning av bestraffande tvångsmakt och strategiskt förbud. I sin teori 

särskiljer Pape dessa begrepp till att vara två olika saker, även om de har vissa likheter. Bratton 

tar stöd i Muellers påstående där han säger att Pape klassificerar de allierades bombning av tysk 

olja och transportmedel som strategiskt förbud, men liknande operationer mot Japan och Irak 

klassificeras inom bestraffande tvångsmakt. Argumentet är att Pape har liknande fall med olika 

klassifikationer vilket gör Papes slutsats ohållbar då ingen större skillnad påträffas.56 

                                                 

52 Pape, R. A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Cornell University Press. 1996. S. 72 

53 Ibid. 

54 Ibid. S. 73 - 74 

55 Watts D, Barry. Ignoring Reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies. Security Studies, 7:2. 

1997. S. 117 - 118 

56 Bratton, P. A Coherent Theory of Coercion? The Writings of Robert Pape. Comparative Strategy, 22:4. 2003. 

S. 368 
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Ovan kritik är två av de punkter som författaren anser de mest relevanta gentemot 

undersökningen. Angående Watts argument mot teorin kommer uppsatsen förhålla sig kritiskt 

mot den empiri som används i analysen, i syfte att undvika eventuella feltolkningar av 

författaren. I klassificeringen av indikatorer kommer undersökningen att förhålla sig till Papes 

definieringar eftersom det är hans teori som ska prövas. 

Pape har inte operationaliserat eller skapat ett analysverktyg som kan användas tillsammans 

med teorin. Detta skapar ett problem för reproducerbarheten i undersökningen vilket hanteras 

genom att författaren skapar en egen operationalisering och analysverktyg som presenteras i 

metodavsnittet. 
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3. Metod 

Uppsatsen ämnar pröva Robert Papes teori om tvångsmakt gentemot en militär operation för 

att undersöka om teorin är hållbar i modern kontext. I detta kapitel kommer undersökningen 

beskriva hur metoden genomförs samt avslutas med en operationalisering av teorin. 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsens forskningsdesign består av en fallstudie med kvalitativ textanalys utav en militär 

operation; Operation Anaconda som genomfördes år 2002. 

Valet av metod kom utifrån undersökningens syfte att pröva Robert Papes teori, därav blev 

fallstudie det mest lämpliga då metoden är ett sätt att genomföra undersökningar som försöker 

förstå historiska erfarenheter utifrån en teori.57 Fallstudiemetoden är ett verktyg som använder 

förutbestämda variabler i undersökningen för att skapa motiv till varför en erfarenhet från ett 

fall bör beaktas av beslutsfattare i framtida situationer.58 Därför blir metoden användbar i denna 

undersökning på grund av undersökningens syfte att undersöka ifall Papes teori fortfarande är 

tillämpbar och inte enbart för att förklara utfallet i en given situation.  

Kvalitativ textanalys används för att undersökningen består av ett fall, där författaren kommer 

att gå igenom text angående fallet. Detta görs för att förstå texten som helhet, att det sökta 

innehållet ligger ”dolt under ytan” av textens massa.59 Den kvalitativa ansatsen lämpar sig för 

denna undersökning på grund av den flexibilitet det ger då undersökningens empiri kan styras 

i förhållande till uppsatsens syfte, samt att informationen som används är från öppna källor, 

vilket skapar en förmåga till överförbarhet.60 Detta innebär att använd information lättare kan 

överföras till andra studier eller nyttjas vid en liknande studie som söker replikera 

undersökningens resultat. 

                                                 

57 George, A. L. Bennet, A. Case studies and Theory Development in the Social Sciences. Belfer Center for 

Science and International Affairs. 2005. S. 67 

58 Ibid. S. 69 

59 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Towns, A. Wängerud, L. Metodpraktikan: Konsten att Studera 

Samhälle och Marknad. Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB. 2017. S. 211 

60 Johannessen, A. Tufte, P. A. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod. Liber AB. 2003. S. 69 - 70 
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Fallstudier med teoriprövande fall söker att testa validiteten i en teori61 samt bidrar till att 

antingen utöka eller förminska teorins försvarbarhet62, vilket styrker metodvalet ytterligare 

utifrån uppsatsens syfte då undersökningen fokuserar på teorin.  

Anledningen till att genomföra denna undersökning utifrån en fallstudie med kvalitativ 

textanalys är för att en fallstudie inte är egen metod. Den måste innefatta ett sätt att hantera 

informationen som bearbetas inom ramen för fallet, i detta fall genom en kvalitativ ansats.63 

För att kunna bearbeta informationen på ett överskådligt sätt kommer en operationalisering av 

teorin som ska användas att skapas. 

3.1.1 Forskningsetik 

Då undersökningen inte använder sig utav mänskliga deltagare för att analysera fallet och den 

empiri som finns tillgänglig påverkas inte denna uppsats i en högre grad av de forskningsetiska 

riktlinjerna. Det vill säga kraven kring information, samtycke, konfidentialiteten och nyttjande 

då dessa hanterar skydd mot deltagande individer.64 

Även om inga individer deltar i denna undersökning krävs det att den som undersöker förhåller 

sig objektivt till forskningen för att undvika att egna värderingar används i undersökningen. 

Detta blir också nödvändigt att använda vid operationaliseringen då detta ökar validiteten i 

undersökningen då det ska finnas en ”överenstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator”. Systematiska fel ska undvikas samt att författaren mäter det som ska 

mätas.65  

3.2 Val av Fall 

Vid val av fall har en irreguljär operation valts. Fallet som ska användas valdes utifrån att den 

är irreguljär samt att fallet i sin helhet kan anses vara ett fall av framgång. Det är modernt i den 

kontext att de krigföring som används är liknande eller likställda med dagens krigföring samt 

                                                 

61 George, A. L. Bennet, A. Case studies and Theory Development in the Social Sciences. Belfer Center for 

Science and International Affairs. 2005. S. 75 

62 Ibid. S. 109 

63 Johannessen, A. Tufte, P. A. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod. Liber AB. 2003. S. 56 - 57 

64 Ibid. S. 61 - 62 

65 Esaiasson, P. Et al. Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle och Marknad. Författarna och Wolters 

Kluwer Sverige AB. 2017. s. 58 
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att det kan exemplifiera ett typfall av dagens krigföring. Detta kan visa huruvida Papes val av 

fall har varit minst eller mest troligt att stämma överens med teorin. På grund av att Papes 

majoritet av fall består av reguljära krig kan detta val av fall, om teorin stämmer, öka 

förklaringskraften hos teorin. Ett så kallat minst troligt fall. Generellt är det minst troliga val av 

fall som ger mest stöd till teorins hållbarhet eftersom det visar robusthet hos teorin då den lyckas 

förklara framgången i en operation och därefter kan appliceras på ett större urval av fall. 66 

Det fall som denna uppsats kommer hantera är Operation Anaconda där författaren diskuterar 

operationen utifrån planering, genomförande och operationens utfall och därefter analyserar 

dessa. 

3.3 Materialdiskussion 

Operation Anaconda 

Anaconda är en operation som det skrivits en hel del om. På Anna Lindh bibliotekets sökmotor 

resulterade en sökning i cirka 1,689 stycken träffar med bland annat böcker, textresurser och 

artiklar. Samtliga peer-reviewed. Texter som behandlar allt från luftperspektivet till 

markperspektivet. För att öka trovärdigheten hos uppsatsen och det sätt som operationen 

analyseras däri kommer minst tre olika källor att användas för att återspegla vad som faktiskt 

hände under operationen. 

En utav dessa källor består av textresursen Operation Anaconda: An Air Power Perspective 

som är en text producerad av det amerikanska flygvapnet. Texten innehåller information om 

vart operationen kommer ifrån, det vill säga dess rötter, planeringen som gjordes samt även 

själva genomförandet av operationen. Källan kan anses tillförlitlig på grund av äktheten bakom 

resursen. Källan producerades av det amerikanska flygvapnet samt utomstående forskare som 

genomförde själva undersökningarna. 

Den andra källan som kommer användas i undersökningen för att analysera Operation 

Anaconda är boken Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. Boken 

innehåller historiska data innan, under och efter operationen och går in mer på djupet av vad 

som hände under operationen med fokus på det kronologiska förloppet av operationen i stort. I 

                                                 

66 Esaiasson, P. Et al. Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle och Marknad. Författarna och Wolters 

Kluwer Sverige AB. 2017. S. 121 
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slutet av boken går även författarna in på implikationer från Anaconda där de summerar 

operationen i stort med att operationen bestod av ett samarbete mellan alla vapengrenar. 

Tredje källan i denna undersökning består av Sean Naylors bok Not a Good Day to Die. Naylor 

har genomfört intervjuer med 32 individer som medverkade i operationen. Detta för att skapa 

en rapport av vad som hände i Afghanistan med en berättande ton genom hela boken. 

Intervjuerna från individer som deltog i operationen gör empirin relevant och trovärdig utifrån 

kriteriet oberoende67, på detta vis får den som läser en mer varierad syn på vad som hände. 

Den andra och tredje källan används i undersökningen då de ger en mer varierad empiri, 

eftersom den ena skapar en grund baserad på historiska fakta och den andra ger en mer 

nyanserad version genom intervjuer och berättar hur operationen gick till utifrån individer som 

var där. 

Även äktheten kan stärkas i samtliga källor. Källorna behandlar samma fall i sin text och utifrån 

en analys av texten går det att se korrelationer mellan de olika källorna då sinsemellan tar upp 

liknande slutsatser.68 

3.4 Operationalisering 

För kunna jämföra och se ifall Papes teori går att applicera på fallet kommer metoderna 

tvångsmakt i sin helhet och tvångsmakt genom nekande metoder att delas upp i ett till tre 

indikatorer som ska visa ifall metoden används eller ej i operationen. De nekande metoderna 

kommer att exemplifieras med ett typexempel. 

Tvångsmakt 

Tvångsmakt som helhet förekommer ifall en av de fyra kategorierna (bestraffande, risk, neka, 

dekapitera) används i operationen och utgår ifrån den definition som presenterades i 

teorikapitlet. Denna del av operationaliseringen tas med för att indikera om tvångsmakt 

användes i operationen.  

Nekande Tvångsmakt 

                                                 

67 Esaiasson, P. Et al. Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle och Marknad. Författarna och Wolters 

Kluwer Sverige AB. 2017. S. 292 

68 Ibid. S. 291 - 292 
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Strategin att neka fienden delas upp i tre metoder: Markunderstöd, Strategisk Förbud och 

Operativ Förbud för att förtydliga hur nekande tvångsmakt används. 

Markunderstöd består av två indikatorer. Genom att luftmakten bidrar med understöd till 

marktrupperna både genom 1. rekognosering av fienden och genom 2. Direktangrepp (DA) mot 

fiendens front eller logistikresurser i syfte att underlätta för egna marktrupper. Markunderstöd 

bidrar även till tvångsmakten ifall fienden efter ett flygföretag blir mer benägen att ge upp. 

Ett typexempel på markunderstöd är flygföretag som genomförs i syfte att stödja marktrupper 

genom att släppa bomber eller bekämpa ett specifikt område för att möjliggöra framryckning 

eller bekämpning för egna trupper. 

Strategiskt Förbud delas upp i tre indikatorer: 1. Direkta angrepp mot fiendens militära 

produktionskapacitet för att reducera antalet vapen och materiel som är tillgänglig för fiendens 

trupper. 2. Angrepp mot fiendens ekonomiska resurser eller militära industri, det vill säga 

fiendens förmåga att producera krigsmateriel. 3. Angrepp mot fiendens flöde och logistik av 

resurser i syfte att förhindra transporten av krigsmateriel till konfliktområdet. 

Typexempel för strategiskt förbud är ett anfall mot fientliga fabriker som producerar 

krigsmateriel för fiendens förband. 

Operativt Förbud består av att slå mot fientliga supportenheter och delas upp i två indikatorer: 

1. Angrepp mot förnödenhetsnätverk och 2. Angrepp mot militära understöds- och 

ledningscentra. Syftet bakom detta är att skapa operativ förlamning utav fiendens förmåga till 

rörlighet och samordning inom ett konfliktområde. 

Typexempel för operativt förbud är ett anfall mot fientliga logistiknätverk till och från 

operationsområdet som i förlängningen nekar fientlig styrkegenerering. 

3.4.1 Analysverktyg 

För att åskådliggöra operationaliseringen kommer analysverktyget nedan att användas. 

Tvångsmakt i sin helhet kommer att besvaras med vilken metod som användes för strategin och 

Centralt, Perifert eller Ej förekommande(EF) kommer användas för Nekande tvångsmakt och 

dess indikatorer för att indikera ifall metoden använts eller inte i operationen. Då Pape inte själv 

operationaliserat sin teori till den mån att det finns kriterier för hur respektive indikator uppfylls 

har författaren kommit fram till kriterierna nedan utifrån en kort analys av fallen i Bombing to 

Win: 
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Strategi Tvångsmakt: Förekomst enligt teorin. Besvarar vilken metod som användes i 

operationen. 

Nekande Tvångsmakt:  

Centralt(C) – Om indikatorn påträffas i empirin och användes. Innebar en direkt påverkan på 

operationens utfall inom konfliktområdet. 

Perifert(P) – om indikatorn påträffas i empirin men inte fokuserades på konfliktområdet eller 

inte direkt bidrog till operationens utfall. 

Ej Förekommande(EF) – om indikatorn inte alls påträffas i den använda empirin. 

Strategi Metod Indikatorer Cent./

Peri./

EF 

Hänvisning Resultat 

Tvångsmakt - Bestraffande 

- Risk 

- Neka 

- Dekapitera 

Enligt teori, vilken 

metod 

förekommer 

   

Nekande 

Tvångsmakt 

- Markunderstöd Rekognosering    

DA  

 - Strategiskt Förbud DA militär 

produktion 

   

DA fientlig 

ekonomi och 

industri 

 

DA fientlig 

logistik 

 

 - Operativt Förbud DA 

förnödenhetsnätve

rk 

   

DA understöds- 

och ledningscentra 
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4. Analys 

I detta kapitel kommer först en bakgrund om operationen att presenteras för att sätta in läsaren 

i läget och få en förståelse för operationen. Därefter kommer en analys av fallet ske där fokus 

ligger på att undersöka operationen utifrån indikatorerna i föregående kapitel. Slutligen 

sammanfattas analysen för att presentera ett resultat utifrån min operationalisering och mitt 

analysverktyg. 

4.1 Operation Anaconda 

Efter terrorattentatet i USA den 11 september inledde den amerikanska staten ett försök att 

genom amerikanska specialförband och luftmakt fördriva Taliban- och Al-Qaedastyrkor från 

städerna i Afghanistan, vilket inleddes med Operation Enduring Freedom (OEF). Problemet 

med OEF var dock att operationen varken hade tiden eller styrkorna till att genomföra 

fördrivandet vilket resulterade i att Operation Anaconda planerades.69  

Operation Anaconda genomfördes år 2002 mellan den andra och den 16e mars där USA 

tillsammans med sex andra nationer deltog med både konventionella och icke-konventionella 

styrkor. Operationens syfte var att rensa dalen Shahikot valley i östra Afghanistan från Al-

Qaeda och Talibanstyrkor som undkommit från tidigare slag inom konflikten. Operationen 

bestod av ett samarbete mellan både mark- och luftstridskrafter. Operation Anaconda var även 

det första slag inom konflikten där amerikanska styrkor stred en ”förlängd markstrid i svår 

terräng”.70 

4.1.1 Militär Tvångsmakt 

Tidig preliminär planering för Khowst-Gardez regionen genomfördes januari 2002. Den första 

januari sammanfattades en hotbedömning som dragit slutsatsen att fientliga styrkor försökte 

samla sig för ett motangrepp mot amerikanska och koalitionens styrkors ingående i området.71 

Uppgiften inom Khowst området var att ”rensa Khowst-Gardez regionen från Al-

                                                 

69 Grau, L. W. Billingsley, D. Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. University 

Press of Kansas. 2011. S. ix, Preface 

70 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 3 

71 Ibid. S. 20 - 21 
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Qaeda/Talibanelement och fickor av motstånd [och] exploatera fientliga platser”.72 I samma 

dokument där hotbedömningen fanns hade man också påbörjat att planera för uppgifter i 

området som inkluderade räder mot mål av högt värde.73 Detta visar på hur implementerandet 

av en nekande tvångsmaktsstrategi användes i planeringen. Den amerikanskledda koalitionen 

ämnade med operation Anaconda att rensa området och genom detta neka ytterligare tillväxt av 

fientliga styrkor. 

Den preliminära ordern, eller FRAGO:n, som skickades ut innehöll utkast på operationer som 

syftade till att identifiera Al-Qaedaledarskap, utländska krigare och talibanmedlemmar som 

fortfarande höll motstånd mot de egna trupperna. Planen gick även ut på att samarbeta med de 

lokala afghanska styrkorna och mål som inte var lämpade för specialoperationer skulle istället 

ges till konventionella styrkor.74 FRAGO:n nämnde även specifikt att framgång nås genom en 

synkronisering av icke-konventionella och konventionella operationer för att ”finna, positivt 

identifiera och förstöra fientliga styrkor utan kollaterala skador”.75 Utifrån den preliminära 

ordern går det att se hur planeringen innehöll ett underlag för vilka mål som ansågs relevanta. 

Genom att finna, positivt identifiera och förstöra fientliga styrkor ger detta ett underlag till att 

nekande tvångsmakt kan ha varit den strategi som främst användes, på grund av metodens fokus 

på fiendens militära resurser. 

Den slutgiltiga planen för Operation Anaconda var klar mellan den 10e och 13e februari, år 

2002 och planen som inledningsvis var ämnad för specialstyrkorna hade utvecklats till en större, 

mer komplex operation som använde både konventionella styrkor och specialförband.76 Den 

publicerade planen berättade hur operationen gick ut på att använda en kombination av 

konventionella och specialförband i samarbete med afghanska styrkor. Detta för att nedkämpa 

                                                 

72 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 21. Citat översatt från Engelska. 

73 Ibid. S. 21 

74 Ibid. S. 21 

75 Ibid. S. 21. Citat översatt från Engelska 

76 Ibid. S. 24 
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identifierade Al-Qaedaledarskap, organisation, infrastruktur och förhindra deras flykt till 

Pakistan.77  

Operation Anaconda bestod av en strategi som utgjordes av en hammare och ett städ där 

specialförband och de afghanska styrkorna skulle upprätta en avspärrning(cordon) runt fienden 

för att genomföra följande uppgifter:78 

1. Tillfångata/döda Al-Qaeda nyckelfigurer/ledare 

2. Oskadliggöra Al-Qaedas utländska krigare 

3. Förhindra flykt till Pakistan 

4. Slå Talibanstyrkor som fortsatte att göra motstånd 

Utifrån de tre styckena ovan visar planeringen och genomförandet av operationen tendenser 

mot att ha en dekapiterande, alternativt nekande inriktning. Detta eftersom planeringen staplade 

upp mål som innebar oskadliggörandet av fientligt ledarskap, men även att förhindra 

styrketillväxt och basering genom att underminera fiendens infrastruktur och organisation 

genom avspärrning. Vilket innebär att båda metoder kan ha använts i genomförandet av 

operationen. 

Innan operationsstart mottog planerare rapporter angående den civila situationen i området där 

Anaconda skulle utspelas. Rapporterna indikerade att Al-Qaeda och Talibanerna hade betalat 

en större del av populationen i Shahikot valley att lämna dalen.79 Då inte civila befann sig i 

området minskar även möjligheterna till en bestraffande tvångsmakt eftersom civila inte fanns 

som kunde skapa motstånd för fienden. 

Den 16e Mars, 2002 rapporterades det att Operation Anaconda hade slutförts. Styrkorna hade 

framgångsrikt lyckats med nyckeluppgifterna. Talibanerna nekades basering i den lägre delen 

av Shahikot valley, ett flertal av identifierade talibankrigare dödades eller tillfångatogs och 

området kunde nu exploateras för framtida uppgifter att förhindra terroristaktiviteter.80 Planen 

som inledningsvis var menad att avslutas inom 72 timmar hade fortlöpt i flertalet dagar och 

                                                 

77 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 26 

78 Ibid. S. 32 - 33 

79 Ibid. S. 28 

80 Ibid. S. 110 
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”behövt mer understöd av alla sorter – från markunderstöd till användningen av reserver”.81 

Operationen var ett fall av framgång främst då den nekade fienden sin basering i Shahikot valley 

samt att motståndaren till slut övergav sina positioner i dalen efter omfattande förluster. 

Den initiala bedömningen kring motståndaren bidrar med en slående statistisk pusselbit till hur 

tvångsmakten användes. De 200 fientliga talibaner som beräknades utgöra det förväntade 

motståndet visade sig sen vara 1,000, 5 gånger mer då siffran blev reviderad den 5e mars.82 

Utav dessa 1,000 talibanerna rapporterades det efter operationen att cirka 813 dödats i strid, 

varav 525 verifierades och 288 ansågs sannolika.83 Utifrån Sean Naylors bedömning av 

konfiskerade dokument från Al-Qaeda var siffran snarare mellan 150-300 döda eftersom en 

större samling kroppar som motsvarar mer än ett dussin per plats inte påträffades.84 

Tvångsmakt handlar i sin helhet om att tvinga fienden till att retirera eller ge upp och gå med 

på egna krav och framgång uppnås när fienden gett upp. Utifrån den dödssiffran som 

uppdagades efter operationen, oavsett antal, blir det därför intressant att se om tvångsmakten 

lyckades eller inte. Om den lyckats bör det rimligtvis slutat med att fienden gett upp innan 

antalet döda översteg den mängd båda tidigare värden beskriver. 

Utifrån analysen ovan riktar sig operationen främst mot att baseras på en nekande 

tvångsmaktsstrategi, detta utifrån de uppgifter som blivit framställda samt att de uppgifter som 

genomförts är av nekande karaktär. Operationen gick ut på att tvinga fienden till att sluta göra 

motstånd och en sammanfattning av resultat visade att fienden nekats basering inom 

operationsområdet. Utöver detta har dock operationen inslag av strategin dekapiterande 

tvångsmakt, utifrån att fiendens ledning, organisation och infrastruktur var en del av 

uppgifterna och de mål som operationen bestod av. Trots detta går det att argumentera ifall 

tvångsmakten lyckades eller inte då operationen först ansågs framgångsrik då flertalet av 

fiendens totala styrka oskadliggjorts. Detta innebär att fienden istället besegrades genom militär 

                                                 

81 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 110. Citat översatt från Engelska. 

82 Ibid. S. 111 

83 Ibid. S. 112 

84 Naylor, S. Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda. Penguin Group. 2005. s. 375 
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utplåning. Trots att operationen lyckades kan tvångsmakten påstås vara misslyckad då 

koalitionen inte helt besegrade Al-Qaeda. Ett slag var vunnet men flera återstod.85 

4.1.2 Markunderstöd 

Planeringen kring markunderstöd under Operation Anaconda innehöll ett flertal olika resurser 

som stod till förfogande. Man räknade med cirka 60 bombningsföretag per dag med B-52 

flygplan som släppte bomber från hög höjd och B-1 flygplan på låg höjd. Obemannade 

drönartyper kunde genomföra flygföretag som understöd i antingen DA eller rekognosering till 

markstyrkorna. Förutom att det även fanns tre civila rutter och icke statliga organisationer 

(NGO:s) i luftrummet ovanför området skulle det krävas en oerhörd mängd samordning för att 

inte skapa onödiga olyckshändelser. Utöver detta fanns AC-130 flygplan som utgjorde 

markunderstöd under specialförbandens ledning.86 Under Operation Anaconda kunde detta 

markunderstöd användas utifrån ett av tre kriterier: Med direkt godkännande från US Central 

Command (USCENTCOM), i självförsvar samt om det öppnades upp en anfallszon87.88 

En del av planeringen bestod av ett massivt inledande bombningsföretag. Amerikanare skulle 

släppa bomber över Shahikot valley redan innan koalitionens marktrupper framryckte för att 

fortsätta sina respektive uppgifter. Marktrupperna blev dock besvikna över att bevittna det 

”massiva” bombföretag som enbart blev ett företag med endast ett bombflygplan på grund av 

tidigare misskommunikation innan operationen påbörjades.89 

Angående samordning av markunderstödet hade vissa förberedelser gjorts. En utav dessa var 

så kallade ”no-fire circles” som skapats utifrån den rekognosering specialförbanden gjort 

tidigare. De cirklar som ritats var till för att begränsa vad och var både markförband och 

                                                 

85 Grau, L. W. Billingsley, D. Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. University 

Press of Kansas. 2011. S. 344 

86 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 39 

87 Översatt från Engelska. ”engagement zone”. 

88 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 40 

89 Naylor, S. Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda. Penguin Group. 2005. S. 207 - 

208 
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luftstridskrafterna fick avlossa sina vapen.90 Detta visar inte självt att markunderstöd användes 

under operationen men det påvisar hur markunderstöd ändå införlivats i planeringen utav den. 

För att förenkla denna samordning kunde en mer genomgående rekognosering genomförts på 

konfliktområdet, vilket även påtalades av General Moseley. Generalen påpekar att det 

slutgiltiga resultatet kunde påverkats till det positiva ifall en bättre genomförd 

informationsinsamling angående området skett. Då en bättre plan för luftstridskrafterna kunde 

skapats för att passa in i operation Anacondas slutmål.91 Detta skapar en diskussion angående 

markunderstödet om rekognosering användes eller ej. General Moseleys uttalande visar hur en 

del av förberedelserna kunde förbättrats med en väl genomförd rekognosering av terräng och 

fiende innan operationen startade, avsaknaden av den kan innebära ett negativt resultat i själva 

genomförandet då viktig information kan ha förbisetts. 

Rekognosering genomfördes dock löpande under operationen av bland annat obemannade 

farkoster (Predators). Dessa farkoster upptäckte fientliga förstärkningar som framryckte mot 

dalen vilket gav koalitionen möjlighet att genomföra ett motangrepp, vilket egentligen innebar 

fortsatt bombning av platsen i syfte att trycka tillbaka fienden.92 Ytterligare exempel på 

rekognosering är koalitions flygföretag. När de genomförde sina ordinarie, planerade företag 

användes tillfällena även till att upptäcka nya mål, de upptäckte bland annat flera 

granatkastarplatser.93 Detta påvisar hur koalitionen använde flera metoder för rekognosering 

som senare kunde användas till att ge egna marktrupper understöd, antingen via direkt angrepp 

eller via vidareförmedling av data till markresurserna. 

                                                 

90 Grau, L. W. Billingsley, D. Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. University 

Press of Kansas. 2011. S. 219 

91 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 29 

92 Grau, L. W. Billingsley, D. Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. University 

Press of Kansas. 2011. S. 217 

93 Ibid. S. 308 - 309 
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   Figur 1 - Markunderstödsföretag94 

Figur 1 illustrerar dag-för-dag användningen av flygstridskrafterna i genomförandet av 

markunderstöd vid direktangrepp. Under operationens gång växlade det mellan antalet 

planerade och begärda bombningsföretag där det den första veckan skedde en majoritet av 

begärda markunderstödsföretag som kallades in av trupperna på marken. Denna trend fortsatte 

därefter neråt i samband med de ökande förplanerade flygföretagen som var menade att hantera 

flödet av luftföretag i operationsområdet95, vilket visar på att markunderstöd haft en betydande 

roll i genomförandet av operationen. Detta stärks även av de gånger som egna luftresurser 

genomfört bekämpning av fientliga granatkastare som direkt understöd till egna trupper på 

marken96. 

4.1.3 Strategiskt Förbud 

Anfall mot fientlig militär produktion, industri, ekonomi eller DA mot fientliga logistiknät 

förekommer inte i empirin och kommer därför att få Ej förekommande i resultatet. Även om 

det inte förekommit i vald empiri innebär det dock inte det att det inte fanns någon, då 

talibanerna och Al-Qaedakrigare befann sig i dalen är det fullt rimligt att dessa mottagit 

                                                 

94 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 103 

95 Ibid. S. 102 - 104 

96 Grau, L. W. Billingsley, D. Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. University 

Press of Kansas. 2011. S. 224 – 225, 251 
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transporter innehållandes ammunition och materiel från smugglare eller liknande, vilket 

innebär att någon typ av produktion måste skett. Den ammunitionstillgång som fanns hos 

koalitionens luftstridskrafter visar även det att förmåga till markattack mot strategiska resurser 

fanns att tillgå, vilket kan innebära att viss planering genomförts för att tillgodose behovet om 

det uppstod.  

4.1.4 Operativt Förbud 

Inom operation Anaconda förekom inte operativt förbud på samma nivå som markunderstödet. 

I planeringen och förberedelseskedet av operationen hade dock ett flertal nominerade mål som 

bestod av grottor och ryska ”Dishkas” som kunde utgöra förplanerade mål för luftbombning på 

grund av det understöd de i sin tur kunde förse fienden.97 Definitionen av operativt förbud som 

används i denna undersökning är DA mot förnödenhetsnätverk, understöds- och ledningscentra. 

Detta kan bidra till orsaken att det inte förekom på samma nivå, hade även planering av mål 

inkluderats kunde det lett till en annan slutsats. 

I en dal söderut om operationsområdet upptäcktes en sammansättning av trupper som troddes 

utgöra Al-Qaedas understöd som enligt visuell kontakt förklarades framrycka mot de egna 

trupperna. Om dessa trupper ankommit till sin destination kunde dessa hota de egna styrkorna 

i dalen vilket därför resulterade i att koalitionen vidtog åtgärder i form av bombning. Två 

stycken A-10 flygplan besköt fienden och resultatet blev enligt kontrollanter på plats cirka 200 

– 300 nedkämpade fientliga.98 Detta förbud mot fientliga kan till del uppfylla indikatorn mot 

understödscentra eller uppfylla markunderstödets indikator DA mot fientliga styrkor, men på 

grund av att denna styrka inte ännu var involverad i striden blir stödet till den operativa förbuden 

större. Främst då detta även kan ses som understöd till fienden. 

I genomförandet av operationen var en utav huvuduppgifterna att tillfångata, alternativt döda 

fientligt ledarskap99 vilket i sin tur kan påvisa indikatorn DA mot ledningscentra. Det 

förekommer dock inte i empirin huruvida dessa blev nedkämpade eller inte, vilket leder till ett 

resultat som inte stödjer indikatorn. Det som däremot stöder indikatorn är att en 

                                                 

97 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 56 - 57 

98 Ibid. S. 85 - 87 

99 Ibid. S. 32 - 33 
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kommunikationsbyggnad bombades med två stycken bomber (JDAMs) den 8e mars, 2002.100 

Huruvida detta ledde till försämrad förmåga hos fienden förtydligades dock inte, därför blir 

denna indikator inte fullständigt en central del av operationen och kan därmed räknas som en 

perifer del av operationen. 

Talibanerna hade tillgång till fler sätt att transportera manskap och materiel, vilket påvisas i att 

de hade större tillgång till exempelvis flakbilar och SUVs, medan koalitionen främst förlitade 

sig på gångmarsch och eventuell lufttransport.101 Angående förnödenhetsnätverk innehade 

som sagt fienden fler sätt att transportera vapen och övrig materiel. Då fienden även besatt mer 

intim kännedom om terrängen skapade detta en förutsättning för att operativt förbud skulle 

kunna nyttjats.102 I empirin framgår det inte ifall dessa nätverk angreps, men det är rimligt att 

detta ändå planerades för ifall situationen skulle uppstå. 

Indirekt angrepp mot fientliga förnödenhetsnätverk skedde genom koalitions strategi att 

genomföra en avspärrning runt fienden, vilket även korrelerar till uppgiften att neka 

flyktmöjligheter. Detta fungerade genom att den afghanska militären upprättade positioner 

längs med basen av dalen medan övriga marktrupper luftlandsattes på dalens topp för att tvinga 

ner talibanerna mot de afghanska trupperna.103 Denna upprättade avspärrning innebar att 

talibanerna inte hade möjlighet att varken ta sig ut, eller transportera in ytterligare 

förnödenheter för att kunna fortsätta motstå koalitionen. På grund av detta uppfattas operativt 

förbud och DA mot förnödenhetsnätverk ändå besitta en central roll i operationen, då den 

avspärrning som upprättats skapade en förlamning av både rörlighet och möjlighet till 

förnödenhetstransporter in och ut ur området. 

 

                                                 

100 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 93 

101 Grau, L. W. Billingsley, D. Operation Anaconda: Americas First Major Battle in Afghanistan. University 

Press of Kansas. 2011. S. 281 - 282 

102 Ibid. S. 282 

103 United States Air Force. Operation Anaconda: An Air Power Perspective. Saffron Walden: Books Express 

Publishing. 2011. S. 33 - 34 
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4.2 Resultat 

Strategi Metod Indikatorer Cent./Pe

ri./EF 

Hänvisning Resultat 

Tvångsmakt - Bestraffande 

- Risk 

- Nekande 

- Dekapitera 

Enligt teori, 

vilken metod 

förekommer 

Nekande, 

inslag av 

dekapiter-

ande 

Nekande 

s.26; stycke 4 

27;1,2 

28;2,4 

29;3 

Dekapitera 

28;2 

29;3 

Operationen nekade 

fienden till att 

använda dalen 

genom avspärrning 

och förstörandet av 

fiendens militära 

resurser. Fiendens 

ledningsfunktioner 

bekämpades. 

Nekande 

Tvångsmakt 

- Markunderstöd Rekognosering C s.30; stycke 3 

31;2 

Rek genomfördes 

fortlöpande genom 

luftresurser 

DA C S,30; stycke 1,2,3 

32;1 

DA som understöd 

var centralt i 

operationen. 

Genomfördes mot 

fientlig marktrupp, 

understöd. 

Planerade och 

begärda företag. 

 - Strategisk Förbud DA militär 

produktion 

EF   

DA fientlig 

ekonomi och 

industri 

EF   

DA fientliga 

logistik 

EF   

 - Operativ Förbud DA 

förnödenhetsnät

verk 

C s.34; stycke 2,3 Avspärrning 

upprättades runt 

fienden. Ingen 

möjlighet till flykt 

eller transport av 

resurser. 

DA understöds- 

och 

ledningscentra 

P s.33; stycke 2 

33;3ff 

Fientligt understöd 

bekämpades. 

Bekämpning av 

Nyckelfigurer och 

ledningscentraler 

fanns i uppgift men 

förekommer ej i 

empirin. 
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Tvångsmakt 

Nekande tvångsmakt med inslag av dekapiterande tvångsmakt användes i operationen. 

Koalitionen av amerikanare, afghaner, med flera, hade huvuduppgiften att rensa 

operationsområdet från Talibaner och Al-Qaedakrigare vilket genomfördes med att upprätta en 

avspärrning runt Shahikot valley. Uppgifterna inkluderade även att tillfångata/döda fientligt 

ledarskap, förhindra flykt och förhindra ytterligare motstånd, vilket enligt resultatet i empirin 

framgick att vara lyckat. Det var dock inte Papes teori som förklarade hur denna framgång 

uppnåddes. 

Markunderstöd 

Markunderstöd utgjorde en central del av operation Anaconda. DA mot fienden genomfördes 

dagligen med begärda och förplanerade flygföretag med varierande mängd av båda under hela 

operationen som går att se i Figur 1. Rekognosering var också centralt i operationen med både 

obemannade och bemannade farkoster som fortlöpande under hela tidsperioden genomförde 

flygföretag. 

Strategisk Förbud 

Förekom inte i empirin men koalitionen besatt förmåga till att genomföra strategiskt förbud om 

situationen skulle uppstå. 

Operativ Förbud 

Ett indirekt operativt förbud genomfördes utifrån det avspärrning som upprättades runt 

Shahikot valley och genom denna begränsades fiendens förmåga till att upprätta ett 

förnödenhetsnätverk. Trots att inga direkta angrepp genomfördes var denna del central i 

genomförandet av operationen. 

Fientliga förstärkningar bekämpades i operationen vilket gör att indikatorerna för operativt 

förbud uppfylldes till viss mån. I operationen var också en av uppgifterna att bekämpa fientliga 

nyckelfigurer och ledare, problemet är att det inte förekommer i empirin ifall detta gjordes eller 

inte vilket gör att detta anses var en perifer del av operationen.  
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5. Avslutning 

Inledningsvis i kommande kapitel presenteras en sammanfattning av genomfört arbete, därefter 

kommer svar på den forskningsfråga och frågeställningar undersökning genomfördes utifrån. 

Efter det kommer det att genomföras en diskussion där författaren diskuterar arbetet utifrån 

problemformulering, metod, teori och resultat samt hur yrkesutövningen kan komma att 

påverkas. Slutligen redogörs det för behov av vidare forskning utifrån denna undersökning. 

5.1 Sammanfattning 

Undersökningen har valt att undersöka ifall Robert Papes teori om tvångsmakt fortfarande kan 

anses tillförlitlig och hållbar för att förklara utfall i moderna konflikter, detta grundades på den 

kritik Papes teori fått ta emot från bland annat John Warden III och Barry Watts. Kritiken bestod 

av att Papes undersökning och teori mestadels förlitade sig på empiri och data som kan anses 

föråldrad samt att Pape vridit på verkligheten för att fallen ska passa in i hans teori. Därför blev 

det intressant att genomföra en undersökning för att kontrollera ifall kritiken stämmer eller inte 

samt att utöka det empiriska underlag som Papes teori prövats emot. 

Teoriprövningen genomfördes genom att pröva Papes teori med en enfallsstudie där fallet 

bestod av en operation som kan anses vara minst sannolik att stämma överens med teorin. Ett 

fall valdes eftersom det är Papes teori som är i fokus och att det därför var viktigt att pröva 

teorin och inte specifikt fallets utfall. Utifrån forskningsöversikten blev även detta motiverat då 

forskningsläget om tvångsmakt och Papes teori påpekar hur Papes teori kan vara ofullständig. 

5.1.1 Svar på Forskningsfråga och Frågeställning 

Hur kan Robert Papes teori om tvångsmakt förklara framgången i en modern konflikt? 

Frågan skapades utifrån att kritiken riktad mot Papes teori skapade frågor kring teorins 

hållbarhet vilket därefter mynnade ut i frågeställningar angående tvångsmakt. Om tvångsmakt 

användes samt om den nekande tvångsmakten kan förklara framgången i en modern konflikt. 

Förekom nekande tvångsmakt i Operation Anaconda? 

Resultatet visar på att nekande tvångsmakt förekom i Operation Anaconda, både genom de 

uppgifter operationen baserades på samt hur operationen genomfördes. Koalitionen använde 

alla delar förutom Strategisk Förbud så som Pape beskriver att de används i sin teori, dock i 

varierande utsträckning.  
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Enligt resultatet går det att se hur Markunderstöd var en central del i operationens 

genomförande. Koalitionen genomförde ett stort antal flygföretag som syftade på att ge 

understöd till egna styrkor i form av direkta angrepp mot fienden och dessa varierade mellan 

redan förplanerade företag och företag begärda av markstyrkorna som var på plats. Även 

rekognosering genomfördes fortlöpande under operationen, både med obemannade drönare och 

bemannade farkoster som inhämtade information om fiendens förehavanden. 

Strategisk Förbud förekom som sagt inte i den valda empirin trots att koalitionen besatt 

förmågan att genomföra det ifall situationen uppstod. Enligt resultatet visar detta på Ej 

Förekommande, men på grund av operationens natur och genomförande kan detta bero på 

avsaknaden av relevant empiri. 

Operativ Förbud förekommer i Operation Anaconda, främst genom det faktum att operationens 

genomförande innebar att upprätta en avspärrning runt operationsområdet. Denna avspärrning 

skapade i sin tur operativt förbud genom att förneka fienden möjligheter till att exempelvis 

transportera nödvändiga resurser in och ut ur området. Även att metoden omintetgjorde 

möjligheterna till flykt bidrar till att Operativ Förbud kan anses vara en central del av 

operationen. Anledningen till att operativt förbud i sin helhet inte kan anses som central är på 

grund av att det inte förekommer om den andra delen av förbuden, det vill säga DA mot 

understöds- och ledningscentra, bidrog till operationens utfall. På grund av detta blir resultatet 

att operativt förbud förekommer men enbart delar utav själva förbuden kan anses vara central 

för operationen i sin helhet. 

Hur kan Papes teori om nekande tvångsmakt förklara framgången i Operation Anaconda? 

Papes teori kan inte förklara utfallet och framgången i Operation Anaconda, främst eftersom 

att koalitionen inte agerade utefter den teori som Pape formulerat. Framgång enligt nekande 

tvångsmakt baseras främst på att fiendens möjligheter till att ta terräng nekas samt att kostnader 

för fortsatt motstånd ökas till den nivå där fienden inte längre är villig att betala. Detta gäller 

främst kostnader för materiella resurser och inte människoliv. Då fienden gav upp först efter att 

cirka 80% av dess militära personal dödats och att den nekande tvångsmakten inte tvingat 

fienden till att ge upp innan kan inte Papes teori förklara framgången i Operation Anaconda. 

Om tvångsmakten lyckades är argumenterbart. Tvångsmakt innebär i stora drag att tvinga en 

fiende till att ge efter för egna krav utan att militärt besegra fienden, där militär framgång i detta 

fall innebär att utplåna dess militära personal. Nekande tvångsmakt ämnar göra detta genom att 
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slå ut de militära resurser fienden har för att göra ytterligare motstånd för kostsamt. Då 

koalitionen i operation Anaconda enligt en källa dödade mer än 80% av den fientliga personalen 

kan man påstå att tvångsmakten inte lyckades eftersom de inte gav upp på grund av de 

tvångsåtgärder som användes. Istället blev operation Anaconda lyckat genom att militärt 

besegra fienden men inte lyckat utifrån Papes beskrivning hur framgång uppnås. Detta 

förminskar tillämpbarheten i Papes teori på moderna konflikter. 

5.1.2 Sammanfattning Resultat 

För att sammanfatta om Papes teori är hållbar eller inte svarar denna undersökning att teorin 

inte klarar av att förklara utfallet i Operation Anaconda. Nekande tvångsmakt användes, dock 

förklaras det inte om det fanns en inriktning från början att använda tvångsmakt och utifrån 

resultatet från frågeställningarna visar undersökningen på att nekande tvångsmakt inte förklarar 

utfallet. Främst då operationen lyckades men att koalitionen inte agerade utefter hur Pape 

beskriver att framgång uppnås. 

Teorins indikator markunderstöd uppfylls i hög grad vilket visar på att markunderstöd kan vara 

en central faktor i operationens utfall. Anledningen till att nekande tvångsmakt i sin helhet inte 

påverkat resultatet är på grund av att samtliga delar av den nekande tvångsmakten inte uppfylls 

eller förekommer i operationen samt den slutliga dödssiffran. Strategiskt Förbud förekommer 

inte och Operativt Förbud uppfylls bara delvis men kan inte anses vara en central del. 

Talibanerna och Al-qaeda ändrade inte sitt beteende efter koalitionens framgång i operationen, 

koalitionen åstadkom enbart en militär seger vilket i slutändan innebar att fiendens styrkor mer 

eller mindre tillintetgjordes inom operationsområdet. Trots detta åstadkom dock koalitionen en 

framgång inom denna specifika operation då fienden till slut nekats basering i området. 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultat och Problemformulering 

Teorin kritiserades främst för att inte besitta en hög förklaringskraft på grund av avsaknaden av 

relevant empiri, att empirin var föråldrad. Denna undersökning använde därför ett fall som var 

mer relevant i historien kopplat till att operationen innehöll ett modernt sätt att använda 

exempelvis teknik vilket bättre motsvarar dagens teknologi. Utifrån detta har undersökningen 

lyckats med sitt syfte och kommit fram till ett resultat som även går att undersöka ytterligare. 
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5.2.2 Teori och Metod 

En identifierad brist i denna undersökning är indikatorernas formulering, främst gällande 

operativt och strategiskt förbud. Då formuleringen främst bestod av att någon form av direkt 

angrepp bör föreligga begränsade det dess förklaringskraft eftersom det ändå förekom en annan 

typ av förbud i operationen. Exempelvis det avspärrning som upprättats i operationsområdet 

som nekade fiendens rörlighet och möjligheten till förstärkningar, vilket i sin tur skapade en 

kausal koppling till operationens framgång. Detta bör därför kritiseras noggrant för att undvika 

eventuella brister i textanalysens förståelse av texten.  

För att förbättra undersökningen kan det alltså diskuteras hur indikatorerna och metoden, eller 

rentav teorin, bör formuleras för att göra teorins förklaringskraft bättre. Därför bör även 

resultatet beaktas utifrån det verk som resulterade ifrån hur nuvarande teori är formulerad och 

skriven och hur den valda metoden har använts. 

5.2.3 Yrkesutövningen, Etik och Våldsanvändning 

Försvarsmakten och andra länders krigsmakter försöker ständigt utveckla sitt tänk gällande 

taktik och strategi, detta är sant även inom operationer då luftstridsmakten används. Därför blir 

det än mera viktigt för krigsmakter att kunna lita på de teorier de grundar exempelvis 

operationsplaner på. Fortsatt forskning inom ämnet kommer att skapa en mer hållbar grund för 

krigsmakterna att stå på.  

Relevansen för yrkesutövning består med andra ord av en krigsmakts tillit till en beprövad teori, 

det är därför inte hållbart att använda en teori som baseras på empiri som kan anses vara för 

gammal. Resultatet stärker detta ytterligare. Undersökningens slutsats var att enbart delar av 

Papes teori kan förklara utfallet i operation Anaconda vilket visar på att tillförlitligheten till 

Papes teori är låg. Den kan komma att fortsätta att vara det om den inte revideras eller ersätts, 

till förmån för en teori som bättre förklarar utkomsten i fler fall. 

Då operationen ansågs vara framgångsrik först efter att en omfattande mängd människor dödats 

skapar detta frågan ifall det är rätt tillvägagångssätt att utöva våldsanvändning. Tvångsmakt 

bidrar med en lösning till hur antalet döda kan minimeras genom att fienden tvingas ge upp 

innan antalet överstiger en särskild mängd. Operation Anaconda uppnådde framgång men 

innebar slutet för en stor mängd människor, vilket kan ses som en stor förlust. Problemet i detta 

fall är att tvångsmakt och Papes teori inte kunde avsluta konflikten innan antalet döda översteg 

flera hundra individer och detta bidrar med frågor till hur krig och konflikter bör utövas. Är det 
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rätt att uppnå framgång i en konflikt trots att ett stort antal människor dör? Denna fråga kan 

vara en central del utav krigföring i dagens diskussioner över hur krig ska genomföras. 

Att världen inte är rättvis och att människor dör i krig är en sanning som alla militärer lever 

med, frågan ovan är enbart ett ställningstagande till om det finns andra metoder där död och 

lidande kan lindras. Som en myndighet med mandatet att utöva dödligt våld är det av största 

vikt att detta mandat inte missbrukas. Därför är det också av största vikt att undersöka hur man 

kan nå framgång i en konflikt men samtidigt hålla ner lidandet krig för med sig. 

5.3 Vidare Forskning 

Teorier som används i krig och konflikt behöver ständigt utvecklas, för denna undersökning 

och teorin som användes innebär detta att teorin och dess förklaringskraft kan komma att 

behöva revideras. Indikatorerna som användes i teorin baserades på hur Robert Pape själv 

definierat respektive del i sin bok, därför är ett förslag för vidare forskning att Papes teori 

undersöks i syfte att kunna revidera teorins definitioner och indikatorer. Delvis för att förbättra 

dess koppling till modern krigföring men även för att eliminera de vinklingar av verkligheten 

som kan ha uppkommit. Detta stämmer även överens med den kritik som riktats mot Pape i 

tidigare forskning. 

Även forskning kring om tvångsmakt är den främsta strategin för att vinna krig och konflikter 

bör undersökas. I denna undersökning framgick det att operationen var lyckad men kostnaden 

som uppkom gällande liv och död skapar frågor om denna metod faktiskt är den mest effektiva 

metoden ur ett etiskt perspektiv. 

Vidare forskning behöver dock inte stanna enbart vid Papes teori, Bratton säger att problemet i 

dagens debatt är att det inte finns ett gemensamt ramverk eller en gällande uppsättning 

definitioner på vad tvångsmakt är. Därför blir det viktigt att undersöka, fastställa och motivera 

en gemensam uppsättning för att undvika missförstånd och feltolkningar även i framtida 

undersökningar kring ämnet tvångsmakt. 
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