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ABSTRACT: 

The theories on how to use airpower as coercion are divided between those who advocate strategic 

bombing and those who advocate support for land operations. The purpose of this study is to 

analyze whether Pape and/or Warden´s airpower theories applied on Operation Allied Force can 

explain how NATO´s air force was used. 

The result shows that both the Warden´s Enemy as a system and Pape´s Denial strategy can partly 

explain the outcome. Warden´s 5-ring system is the only variable in the survey assigned with a 

high variable value; this is because the analysis shows that it is judged to influence the outcome 

extensively. Parallel attacks occurred at low frequency and have a low variable value. Pape´s 

theory occurred with high frequency in variable support for the ground forces, however, the 

analysis shows that no variable value from Pape´s theory received higher variables than the 

medium. 

The conclusion is that both theories can explain how NATO used airpower during the operation 

but to different degrees.  
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1. Inledning  

Inledningen avhandlar problemformulering, tidigare forskning, forskningslucka, 

undersökningens syfte och frågeställning samt en disposition av undersökningen. 

1.1.  Problemformulering 

Den 9 juni 1999 kapitulerar den serbiska presidenten Slobodan Milosevic efter 78 dagar av 

North Atlantic Treaty Organization´s (Nato) bombningar. Detta har av många förklarats som 

en vattendelare i historien för användandet av luftmakt. För första gången lyckades flyganfall 

ensamt tvinga en motståndare att kapitulera och dessutom utan några egna förluster. Det råder 

fortfarande delade meningar om det var användandet av luftmakt som tvingade Milosevic till 

kapitulation.1  En kombination av faktorer blev serbernas fall. Men luftkampanjen var 

katalysatorn för kapitulationen. Det enda militära maktmedlet som användes som tvångsmedel 

var luftmakt.2 

Innan Kosovokriget, fanns det en debatt om hur man skulle använda luftmakt. Den stora 

distinktionen i denna debatt låg mellan Warden och Pape. Warden betraktar fienden som ett 

system och att det är genom att dekapitera ledarskapet som motståndet kollapsar och att 

använda strategisk bombning mot systemförutsättningarna för att isolera ledarskapet. Pape 

hävdar att det mest effektiva målvalet är motpartens fientliga styrkor vilket medför att man 

fråntar motståndaren möjligheten att nå sina målsättningar med militära medel.3 Kan någon av 

dessa teorier eller båda tillsammans förklara hur Nato använde luftmakt under Operation Allied 

Force (OAF)? Användningen av luftmakt under operationen hade en stor påverkan på utgången 

men hur kan den förklaras? I militärteorins grunder introduceras teorier om luftmakt. Ett 

problem med teorierna är att de inte utsatts för tillräcklig empirisk prövning och hur kan en 

småstat som Sverige använda teorierna som har utvecklats av, eller för, stormakter.4 

Försvarsmakten har även behov av ytterligare empiri och förklaring av teorierna för att kunna 

                                                 

1 Daniel L Byman and Matthew C Waxman, ‘Kosovo and the Great Air Power Debate’, Source: International 

Security, 24.4 (2000), 5–38. s. 5-6 

2 John Andreas Olsen, A History of Air Warfare (Potomac Books, 2010). s. 244 

3 Jerker Widén, Militärteorins Grunder / Jerker Widén & Jan Ångström (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). s. 

267 

4 Widén. s. 245 
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förstå hur man bäst ska använda sig av dem. Att förstå hur luftmakt används i konventionell 

krigföring hjälper oss att förstå hur vi bättre kan utnyttja våra egna begränsade resurser. 

1.2.  Tidigare forskning 

Under forskningsöversikten kommer Pape och Wardens luftmaktsteorier att stå i centrum och 

den debatt som uppstod efter att Pape gav ut sin bok 1996. Syftet är att ge en överblick över 

den kritik som finns mot båda teorierna samt att ge en bild över aktuellt forskningsläge.  

Under kalla kriget hade luftmaktsteoriutvecklingen stagnerat och kärnvapenstrategin var den 

dominerande. I kärnvapenstrategin fanns idéer kvar sedan de tidiga luftmaktsteoretikerna från 

mellankrigstiden. 1986 ger Warden ut sin bok The air campaign: Planning for combat.5 

Wardens bok gav nytt liv till debatten kring luftmaktsteorier. Warden föreslog att man skulle 

använda luftstridskrafterna fristående med strategiska insatser mot motståndarens ledarskap. 

Warden använder en tydlig dekapiteringsstrategi och gör antaganden om motståndaren som ett 

system.6 Warden lanserade 1995 i en artikel sin 5-ringsmodell där han utvecklar sin systemteori 

och beskriver hur alla organiska system består av delar.7 Wardens slutsatser är uppbyggda av 

hypotetiskt deduktiva slutledningar som har få empiriska bevis.8 Niklas Zetterling har gjort en 

kritisk granskning av Wardens bok och menar att många av Wardens slutsatser och påståenden 

är rent felaktiga. Zetterling menar att Warden valt händelser som passar den egna hypotesen 

och drar för generella slutsatser.9 

Åtta år senare, 1996, ger Pape ut boken Bombing to Win; Air Power and Coercion in War. 

Boken analyserar dynamiken av militär tvångsmakt.10 Pape presenterar fyra typer av 

tvångsmaktsteorier vilka han benämner som bestraffning, risk, nekande och dekapitation. Av 

hans resultat framgår det att det endast är den nekande strategin som fungerar som tvångsteori 

                                                 

5 John A. Warden, The Air Campaign : Planning for Combat (Pergamon-Brassey’s International Defense 

Publishers, 1989). 

6 Widén. s. 263-265 

7 A. III Warden, John, ‘The Enemy as a System, Airpower Journal, Vol. 9, Nr. 2’, 9 (1995), 44–59. s. 44-47 

8 Peter Esaiasson and others, Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad (Wolters 

Kluwer, 2017). s. 231 

9 Niklas Zetterling, ‘Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar Och Tidskrift, Nr 1 1998’, 1 Häftet (1998), 

107–30.  

10 Robert Anthony Pape, Bombing to Win : Air Power and Coercion in War (Cornell University Press, 1996). s.1 
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till skillnad mot Warden som bygger sin teori kring dekapitering.11 Pape menar att förespråkare 

för strategisk bombning som tror att luftmakten enskilt kan tvinga en motståndare har fel och 

att strategisk bombning inte heller kommer att fungera i framtiden.12 Pape förtydligar ytterligare 

sina ståndpunkter i en artikel som publiceras ett år senare. Hans viktigaste argument är att 

luftstridskrafterna fungerar bäst i operationsområdet och kan användas både i korta och långa 

krig mot både irreguljära och reguljära trupper.13 Vidare argumenterar han för att 

precisionsstyrda bomber är mest effektiva mot konventionella styrkor och inte på mål inom 

strategisk bombning.14  

Watts huvudtes i sin granskning och kritik av boken Bombing to Win är att Pape ignorerar 

verkligheten och problemen med sin teori och bevisen för densamma.15 Watts menar att det inte 

går att likna Newtons lagar om rörelse och gravitation för att förutse hur krig och internationell 

politik kommer att utvecklas. Watts hävdar att dessa inte är linjära och direkta. Han menar 

därför att Pape gör ett misstag när han använder sin teori som förutsätter dessa kvalitéer.16 Watts 

menar att Papes mekaniska synsätt på tvångsmakt bör ifrågasättas. Watts argumenterar vidare 

för att det finns flera fall där Pape tvingar in fakta för att passa sin teori istället för tvärtom. 

Watts använder sig av Papes olika tabeller och matematiska formler för att argumentera för att 

de inte fungerar.17 

Wardens huvudtes i sin artikel ”Success in Modern War: A Responce to Rober Pape´s Bombing 

to Win” är att strategisk användning av flygstridskrafterna under Gulfkriget var det mest 

effektiva.18 Warden argumenterar för att syftet med krig inte är att slå ut motståndarens styrkor 

utan att vinna freden.19 Warden fortsätter sedan med att förklara sin 5-ringsmodell. Han menar 

                                                 

11 Robert Anthony Pape. s. 55-58 

12 Robert Anthony Pape. s. 314-319 

13 Robert A Pape, ‘The Limits of Precision-Guided Air Power’. s.101 

14 Robert A Pape, ‘The Limits of Precision-Guided Air Power’. s. 107-113 

15 Barry D Watts, ‘Ignoring Reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies’, Security Studies, 7:2 

(1997), 115–71. s. 117 

16 Watts. s.118-121 

17 Watts. s.124-163 

18 John A Warden III, ‘Success in Modern War: A Responce to Robert Pape´s Bombing to Win’, Security 

Studies, 7:2 (1997), 172–90. s. 117 

19 Warden III. s.173 
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att för första gången fanns möjlighet att genomföra en operation med parallell attack. Detta 

därför att man hade både koncept, flygplan och precisionsvapen. Warden menar att den nya 

tekniken hade en revolutionär inverkan på kriget i kontrast till vad Pape anser. Wardens teori 

går ut på att genom parallell strategisk bombning skapa en strategisk paralysering.20 

Papes svar på den kritik som riktats mot honom kom i artikeln ”The Air force strikes back: A 

reply to Barry Watts and John Warden”. Pape inleder med att kategorisk argumentera mot 

Watts påståenden och hans kritik mot honom. Han använder fakta ur sin bok och förklarar 

varför hans samhällsvetenskapliga modell fungerar. Därefter menar han att Watts inte har 

kunnat visa ett enda fall där bestraffning eller strategisk bombning har bidragit till tvingande 

framgång. Pape fortsätter sedan med att systematisk gå igenom de fallstudier som Watts 

kritiserat. Pape summerar sedan och menar att Watts har missuppfattat både begreppet tvång 

och den nekande strategins teori.21 

Pape avslutar sin text med att argumentera mot Wardens kritik. Han menar att den enda 

empiriska studien som Warden grundar sin teori på är Gulfkriget och att bombningen mot 

Bagdad inte styrker Warden teori. Pape menar att Wardens strategi att strategiskt bomba 

ledningen i syfte att dekapitera densamma, var helt misslyckad.22 

Mueller hävdar i sin artikel ”Strategies of coercion: Denial, punishment and the future of air 

power” att Pape inte bevisar så mycket som han utger sig för att göra med sin bok.23 Mueller 

kritiserar delar av Papes teorier men samtidigt försöker han att utveckla dessa i sin artikel. 

Mueller anser att Pape har gjort en missriktad slutsats när han uppger att vid användandet av 

luftmakt som tvång kommer stater att ge upp när de ser att det inte går att vinna oavsett om man 

bestraffat civilbefolkningen, detta menar Mueller är osannolikt. Mueller hävdar också att Papes 

fallstudier ger viktiga insikter i hur luftmakt kan användas som tvång mot en motståndare.24 

                                                 

20 Warden III,”Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, s. 175-187 

21 Robert A. Pape, ‘The Air Force Strikes Back: A Reply to Barry Watts and John Warden’, Security Studies, 7:2 

(1997), 191–214. s. 201-211 

22 Robert A. Pape. s.212-214 

23 Karl Mueller, ‘Strategies of Coersion: Denial, Punishment, and the Future of Air Power’, Security Studies, 7:3 

(1998), 182–228. s.228 

24 Mueller. s. 196-202 
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Mueller avslutar med att om luftteoretiker vill uppnå effekt i framtiden måste man förstå hur en 

motståndares försvarsmakt, ekonomi, politik och samhälle fungerar.25 

Wardens teorier vidareutvecklades under början av 2000-talet till effektbaserade operationer 

(EBO) och fick ett genomslag i den militärteoretiska debatten.26 Denna teoriutveckling fick 

hård kritik av bland annat dåvarande chefen för United States Joint Force Command 

(USJFCOM) General Mattis. Han skrev i sina riktlinjer till staben att:  

”Effective immediatelly, USJFCOM will no longer use, or sponsor, or export 

the terms and concepts related to EBO…”27.  

Mattis menar att EBO har missbrukats och överutnyttjats och tar upp Israelernas misslyckande 

i konflikten med Hizbollah 2006 som exempel. 

Teoriutvecklingen för luftmakt har inte utvecklats på samma sätt inom konventionell krigföring 

efter Warden och Pape.  Den senaste teoriutvecklingen kallas ”Afghan Model” och handlar om 

triaden mellan luftmakt, specialförband och lokala styrkor.28 

Det har identifierats en tydlig skiljelinje mellan teorierna hur man ska använda luftmakt 

effektivast vid tvång, dessa är i grunden Pape och Wardens. Forskningsluckan handlar till del 

om att teorierna inte prövats mot ett modernt krig och hur teorierna kan förklara hur 

flygstridskrafterna ska användas. Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den identifierade 

forskningsluckan om de två teorierna kan förklara hur Nato använde flygstridskrafterna under 

OAF.  

1.3.  Undersökningens syfte och frågeställning 

Teorierna om hur man ska använda flygstridskrafterna som tvångsmedel har inte prövats mot 

tillräcklig empiri vilket visade sig under problemformuleringen och tidigare forskning. Syftet 

                                                 

25 Mueller. s. 221 

26 Widén. s. 268-270 

27 James N Mattis, ‘USJFCOM Commander’s Guidance for Effects-Based Operations’ <dtic.mil/get-tr-

doc/pdf?AD=ADA490619> [accessed 19 March 2018]. 

28 Col John and others, ‘The Quest for a New Airpower Strategy Systemic Paralysis and Systemic 

Empowerment’, Air and Space Power Journal, 29.3 (2015), 29–41. s. 35-37 
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med denna undersökning är att analysera om Pape och/-eller Wardens luftmaktsteorier kan 

tydliggöra hur flygstridskrafterna användes i ett modernt fall.  

Forskningsfråga: Vilken av Pape och Wardens teorier kan bäst förklara hur Natos 

flygstridskrafter användes under Operation Allied Force? 

1.4.  Disposition 

Kapitel ett, Inledning, avhandlar problemformulering, forskningsöversikt och tidigare 

forskning, forskningslucka, undersökningens syfte och frågeställning samt en disposition av 

undersökningen. 

I undersökningens andra kapitel, Teori, presenteras Papes teori Den nekande operationskonsten 

samt Wardens teori Fienden som ett system. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion. 

I undersökningens tredje kapitel, Metod, beskrivs val av forskningsdesign och metod för 

undersökningen att beskrivas samt dess fördelar och nackdelar. Vidare kommer val av fall, 

källkritik och forskningsetiska övervägande att diskuteras. Slutligen i kapitlet kommer en 

operationalisering av teorierna att presenteras som visar hur teorierna och metoden kommer 

användas i analysen. 

I det fjärde kapitlet, Analys, genomförs analys av Wardens samt Papes teorier mot OAF. En 

sammanställning över analysresultaten presenteras också. 

I det femte kapitlet, Avslutning, presenteras undersökningens svar på syfte och forskningsfråga. 

Vidare förs en diskussion kring undersökningens resultat, teori och vald metod. 

Undersökningen avslutas med möjligheter för framtida forskning och undersökningens värde 

för officersprofessionen. 

I det sjätte kapitlet återfinns undersökningens Litteratur och referensförteckning.  
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2. Teori 

I teorikapitlet presenteras Papes teori Den nekande operationskonsten och Wardens teori 

Fienden som ett system. Kapitlet avslutas med en diskussion kring teorierna. 

2.1.  Centrala begrepp i Papes teori, Den nekande operationskonsten 

Tvångsmakt är ett centralt begrepp i Papes teori. Det är ett maktmedel som avhandlar försök 

att få motståndaren att ändra sitt beteende. Tvångsmakt är jämförbart med avskräckande makt 

i sitt tillvägagångssätt men syftar till att ändra beteendet hos motståndaren istället för att bara 

förmå denne att sluta.29 I boken Bombing to win presenterar Pape fyra typer av 

tvångsmaktsteorier vilka han benämner som bestraffning, risk, nekande och dekapitation.30 

Teorierna har Pape tagit fram genom att kvantitativt granska 33 fall och kvalitativt 5 fall där 

strategiska luftoperationer genomförts.31 Han kommer fram till slutsatsen att det bara är den 

nekande operationskonsten som fungerar. Den nekande operationskonsten innehåller tre delar; 

Understöd till markförbanden, operativ interdiktion samt strategisk interdiktion.32 

2.1.1. Understöd till markförbanden 

Understöd till markförbanden handlar enligt Pape om informationsinhämtning, attacker på 

motståndarens frontlinjer och logistikplatser i direkt anslutning till frontlinjen. Det är 

markförbanden som har förmågan att ta och bibehålla terräng. Enligt Pape var det tyskarna som 

under första världskriget utvecklade förmågan till understödet. Tyskarna använde bombflyget 

till att slå bakom fiendes front och mot de platser där markförbanden hade gjort ett genombrott. 

Bombplanen viktigaste mål var då att attackera motståndarnas taktiska reserver och 

logistikplatser så att markförbanden kunde hålla och utnyttja genombrottet. En typ av direkt 

understöd till markförbanden är ”Close Air Support” (CAS). Syftet med direkt understöd är att 

attackera motståndarens frontförband som de egna markförbanden kan utnyttja.33 

Precisionsbomber har gjort det möjligt att förstöra fler mål med färre flygplan. Pape menar 

                                                 

29 Robert Anthony Pape. s. 12 

30 Robert Anthony Pape. s. 55-58 

31 Robert Anthony Pape. s. 10 

32 Robert Anthony Pape. s. 70-72 

33 Robert Anthony Pape. s. 70-78 
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också att om flygstridskrafterna attackerar samtidigt som markstridskrafterna hamnar 

motståndaren i ett dilemma. Om motståndaren samlar ihop sina styrkor för att möta 

markförbanden blir de lätta mål för flyget, om motståndaren däremot sprider ut sig för att 

skydda sig från flyget har markförbanden lättare att slå ut dem.34 

2.1.2. Operativ interdiktion 

Operativ interdiktion är enligt Pape att attackera logistikkedjor och viktiga stödfunktioner i 

operationsområdet. De viktigaste målen att slå mot är taktiska logistikplatser, reserver och 

kommunikations- och ledningsplatser. Syftet är att uppnå operationell förlamning, vilket 

reducerar motståndarens möjlighet att förflytta sig och koordinera sina styrkor i 

operationsområdet. Den operativa interdiktionen ger mest effekt när motståndaren samlar sina 

styrkor vid avgörande punkter. Om motståndaren befinner sig i ett statiskt läge måste den som 

attackerar lyckas slå ut all transport och kommunikation i hela operationsområdet för att uppnå 

operationell förlamning.35 

2.1.3. Strategisk interdiktion 

Strategisk interdiktion menar Pape involverar storskaliga operationer mot motståndarens 

produktion av krigsmateriel på djupet. Antingen förstör man produktionen eller isolerar dessa 

från fronten. Syftet är att reducera den totala kvantiteten av vapen och krigsmateriel som är 

tillgänglig för motståndaren. Målen som väljs ut ska ge effekt på ett längre tidsperspektiv, 

eftersom det tar längre tid att uppnå effekt. Det finns två alternativ av strategisk interdiktion. 

Det ena innebär att man slår mot små kritiska delar i produktionen som gör att logistikkedjan 

stannar. Det andra alternativet är att man kraftsamlar och slår mot hela produktionskedjan. Pape 

tar upp exempel från andra världskriget såsom järnvägar och transportindustrin. I kontrast till 

att slå mot kritiska delar innebär kraftsamlingen att man tillämpar den strategiska interdiktionen 

så brett som möjligt för att påverka så många industrier som möjligt samtidigt.36 Svagheten 

                                                 

34 Robert A Pape, ‘The True Worth of Air Power’, Foreign Affairs, 83.2 (2004), 116–30 

<http://www.jstor.org/stable/20033906> [accessed 16 March 2018]. s. 119 

35 Robert Anthony Pape. s. 78 

36 Robert Anthony Pape. s. 71-72 
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med strategisk interdiktion är enligt Pape att den inte ger direkt effekt på styrkorna i 

operationsområdet.37 

2.2.  Centrala begrepp i Wardens teori, Fienden som ett system 

Warden menar att den gamla synen på krig som innebär att fiendestyrkor möts på slagfältet 

måste förändras. I ett strategiskt perspektiv bör anfallaren försöka att undvika slagfältet därför 

att krig bara är ett medel för att nå målet, inte tvärtom.38 När en organisation har valt att föra 

krig förespråkar Warden strategisk bombning mot tyngdpunkter i motståndarens system vilket 

gör att motståndaren blir strategiskt förlamad och inte kan fortsätta.39 

Warden hävdar att alla organisationer ser ut på liknande sätt och att alla har ett ledarskap. 

Ledarskapet har som funktion att ge direktiv och order och hjälper till att styra och ändra 

omgivningen. Warden förespråkar att man ska använda luftstridskrafterna fristående med 

strategiska insatser mot motståndarens ledarskap. Wardens teori går ut på att genom parallell 

strategisk bombning mot motståndarens viktiga tyngdpunkter i 5-ringsmodellen skapa en 

strategisk paralysering.40 

2.2.1. 5-Ringsmodellen 

Wardens 5-ringsmodell sett som ett system beskriver vilka delar en motståndare består av. De 

ingående delarna är ledningsfunktionen, systemförutsättningar, infrastruktur, befolkning och 

stridskrafter se figur 1. 41 Ordningen är enligt Warden essentiell och innebär att den innersta 

ringen är viktigast och därefter de övriga ringarna i fallande ordning.  

Warden definierar tyngdpunkt som där motståndaren är mest sårbar och den punkt där en attack 

har störst möjlighet att bli avgörande. Enligt Warden finns det tyngdpunkter på alla nivåer vid 

krigföring.42 Varje stat och militär organisation har en unik uppsättning av tyngdpunkter. 

                                                 

37 Robert Anthony Pape. s. 77 

38 Warden, John. s. 42 

39 Warden, John. s. 43 

40 Warden III,”Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, s. 175-187 

41 Warden, John. s. 47 

42 Warden. s. 9-10 
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Warden menar att tyngdpunkterna återfinns i 5-ringsmodellen och de viktigaste är i mitten. (se 

figur 1) Tyngdpunkterna som är ringar av sårbarheter är absolut kritiska för en stat.43 

 

Figur 1. Wardens 5-ringsmodell översatt av författaren. 

 

 

Ledningsfunktionen är den viktigaste att attackera enligt Warden. Här återfinns motståndarens 

ledningsstruktur, antingen ett civilt eller militärt ledarskap som leder motståndet. Detta är det 

enda element som kan ta de komplexa beslut som behövs för att leda ett land i en speciell 

riktning eller styra ett land under krig. Genom att attackera ledningen kommer motståndaren 

förlora förmågan att leda sina resurser och förmågan att föra krig. Att slå mot olika 

kommunikationsplattformar för att ledningen inte ska kunna fortsätta att styra är också ett 

viktigt mål. I Wardens teori ska målen slås inifrån och ut. Om mål inom ledning inte kan nås 

ska nästa ring påverkas, för att få ledningen att slutligen ge upp. Om ledningen är impopulär 

kan avsaknad av kommunikation försvåra upprätthållandet av moralen vilket kan möjliggöra 

att rebeller kan ta initiativ.44 

Systemförutsättningar är den näst viktigaste ringen att attackera. Ringen innehåller faciliteter 

eller processer som staten inte kan vara utan. Dessa behöver inte vara direkt relaterade till 

striden men krigsrelaterade industrier är ofta viktiga mål. Warden menar att det är två processer 

                                                 

43 Warden, John. s. 49 

44 Warden, John. s. 50 
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en stat är i stort behov av och som är viktiga att påverka. Oavsett om staten har egenproduktion 

eller importerar behöver angriparen förstöra eller påverka elektricitet samt oljeindustrier. Mål 

som är lämpliga är t.ex. elverk, gasverk och oljedepåer. Warden menar att angriparen bör 

försöka påverka de subsystem som är knutna till ovanstående mål. Antalet mål inom 

systemförutsättningar är relativt få och varje mål är ömtåligt. Även mindre skador på essentiella 

industrier kopplade till målen kan göra att ledningen måste göra eftergifter. Warden hävdar att 

skador på systemförutsättningarna kan innebära tre saker: en systemkollaps, psykiskt svårt eller 

omöjligt att upprätthålla en särskild inriktning eller att föra krig, ger nationella politiska eller 

ekonomiska efterverkningar som gör att det inte går att fortsätta.45 

Infrastruktur är den tredje viktigaste ringen att attackera. Ringen innehåller motståndarens 

transportförmåga både militärt och civilt inom hela operationsområdet. Transportförmågan 

inkluderar t.ex. tågräls, stora vägar, broar, flygplatser och hamnar. Warden menar att allt som 

kräver transport och är i behov av information från en plats till en annan bör påverkas. Om 

rörelser för motståndaren blir omöjliga kommer ledningen till slut behöva ge eftergifter. Målen 

inom infrastruktur är betydligt fler och har högre redundans vilket kräver mer effekt för att nå 

framgång.46 

Befolkningen är den fjärde ringen i systemteorin. Warden menar att det är svårt att attackera 

befolkningen direkt och den kan utstå stora prövningar innan den påverkar ledningen. Indirekt 

attack genom att påverka befolkningen genom t.ex. informations- och psykologiska operationer 

är möjliga.47 Möjligheten är även att försöka påverka och få sympatisörer från motståndaren på 

sin egen sida.48 

Den sista ringen är motståndarens stridskrafter. Enligt Warden är stridskrafterna minst viktiga 

att attackera eftersom deras huvudsakliga syfte är att skydda de fyra övriga ringarna.49 Warden 

menar att om man attackerar motståndarens stridskrafter gör motståndaren en av tre möjliga 

                                                 

45 Warden, John. s. 50 

46 Warden, John. s. 50 

47 Warden, John. s. 50-51 

48 Col A John Warden III, ‘Strategy and Airpower’, Air and Space Power Journal, 25, Iss 1 (2011), 64–77. s. 68-

69 

49 Warden, John. s. 51-52 
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saker. Reorganiserar och sänder nya styrkor, förhandlar och försöker vinna tid för att vända på 

förhållandet eller godkänner eventuella fredsöverenskommelser. Warden menar att det är vid 

endast ett fåtal tillfällen som attacker mot motståndarens stridskrafter har fått direkta strategiska 

resultat.50 Den femte ringen innehåller färre mål än den fjärde, men är svårare att bekämpa än 

övriga ringar enligt Warden.51 

2.2.2. Parallella attacker 

Det största behovet vid strategisk attack är att förstå motståndarens system. Nästa steg är att 

välja ifall systemet ska reduceras eller paralyseras enligt Warden. Parallella attacker är det bästa 

sättet att använda om målsättningen är att paralysera motståndaren. En stat har få vitala mål på 

strategisk nivå. Målen tenderar att vara små och väldigt värdefulla, har få backuper och är svåra 

att reparera. Warden menar att parallella attacker mot en stor del av systemet gör att skadan blir 

oöverkomlig för motståndaren. Den nya teknologin gör det möjligt att med precision attackera 

mål samtidigt på både strategisk- och operativ nivå. Om målen attackeras seriellt har 

motståndaren tid att reparera skadan och genomföra motåtgärder.52  

2.3.  Teoridiskussion 

Kritik från olika forskare och teoretiker fördjupades i kapitlet 1.2 Forskningsöversikt, nedan 

sammanfattas teoriernas fördelar och nackdelar med stöd av kritiken. 

Papes teori den nekande operationskonsten har sin styrka i att han genomfört både kvantitativa 

och kvalitativa undersökningar där strategiska luftoperationer genomförts.53 Kritiken mot Papes 

teori utgår från flera perspektiv. Ett perspektiv som framförs av Watts är att det inte går att 

använda Papes linjära och direkta formel, därför att det inte går att förutse hur krig och 

internationell politik kommer ske och utvecklas.54 Muellers perspektiv i sin kritik är att 

                                                 

50 John Warden III. s. 69 

51 Warden, John. s. 52 

52 Warden, John. s. 54-55 

53 Robert Anthony Pape. s. 10 

54 Watts. s. 118-121 
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bestraffning kan fungera och om luftteoretiker vill uppnå effekt i framtiden måste man förstå 

hur en motståndares försvarsmakt, ekonomi, politik och samhälle fungerar.55  

Wardens systemteori har sin styrka i att han deltagit i planering och genomförande av 

flygkampanjen i Gulfkriget. Kritiken mot Wardens teori utgår i huvudsak från att teorin inte 

prövats empiriskt mer än på det fallet.56 Zetterling kritiserar Warden och menar att många av 

Wardens slutsatser och påståenden är rent felaktiga. Zetterling menar att Warden valt händelser 

som passar den egna hypotesen och drar för generella slutsatser.57 Pape kritiserar också 

Wardens teori för att han endast har ett empiriskt fall och att strategisk bomba ledningen för att 

dekapitera denne inte fungerar.58 Båda teorierna har fått kritik för att de valt fall som passar 

deras egen teori. 

  

                                                 

55 Mueller. s. 221 

56 Robert A. Pape. s. 212-214 

57 Zetterling. s. 107-130 

58 Robert A. Pape. s.212-214 
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3. Metod 

I kapitlet introduceras och diskuteras en teoriprövande fallstudie som forskningsdesign. Vidare 

presenteras val av fall, källkritik och forskningsetiska övervägande att diskuteras. Slutligen i 

kapitlet kommer en operationalisering av teorierna att presenteras som visar hur teorierna och 

metoden används i analysen. 

3.1.  Forskningsdesign 

Forskningsproblemet som ligger till grund för undersökningen har en förklarande ambition där 

Papes och Wardens teorier står i centrum. Undersökningen har genomförts som en 

teoriprövande fallstudie med en kvalitativ textanalys. Teoriprövande betyder att teorin står i 

undersökningens centrum vilket stämmer överens med både syftet och forskningsfrågan i denna 

undersökning.59 Kvalitativ textanalys innebär att data i form av texter förekommer som måste 

bearbetas och tolkas.60 

För att skapa en översikt över forskningsområdet genomfördes sökningar efter dokument 

innehållande Pape, Warden, Airpower, critisism samt theory. Urval har även gjorts på olika 

årtal för att begränsa och hitta vald litteratur. 

För att besvara undersökningens frågeställning och syfte genomförs en fallstudie. Fallstudie 

som metod har valts för att den möjliggör att fallet kan studeras djupare, vilket passar denna 

undersökning. Vidare lämpar sig fallstudie enligt Denscombe vid småskalig forskning genom 

att koncentrera ansträngningarna på ett fall och att noga undersöka den komplicerade 

händelsen.61 En aspekt som lyfts upp av Ejvegård är att när en analys baseras på ett enskilt fall 

försvåras generaliserbarheten och möjligheten att dra slutsatser eftersom bara en liten del av 

verkligheten har analyserats.62 Johannessen och Tufte menar att styrkan istället är 

                                                 

59 Esaiasson and others. s.88-89 

60 Asbjørn. Johannessen and others, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod (Liber, 2003). s. 69 

61 Martyn. Denscombe, Forskningshandboken : För Småskaliga Forskningsprojekt Inom Samhällsvetenskaperna 

(Studentlitteratur, 2016). s. 92-93,103-104 

62 Rolf Ejvegård and Studentlitteratur), Vetenskaplig Metod (Studentlitteratur, 2003). s. 33 
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överförbarhet. Den kunskap som utvecklas vid tolkningar, mekanismer, förklaringar och 

begrepp kan överföras till andra situationer och fenomen.63  

Beskrivet i undersökningens syfte och forskningsfråga så prövas de två teorierna endast på ett 

fall. Vid valet av fall användes kriterierna; modernt fall, flygstridskrafter används i offensivt 

syfte och att fallet är tidsbegränsat. Det valda fallet innehåller samtliga kriterier. 

Det valda fallet för undersökningen är Natos 78 dagar långa luftkampanj mot Jugoslavien år 

1999. Fallet har valts eftersom endast flygstridskrafter användes som militärt maktmedel vilket 

anses vara unikt och därför att det låg nära i tiden till den debatt kring teoriutveckling som 

undersökningen avser att studera,64 se kapitel 1.2 Tidigare forskning.  Vidare har fallet valts 

eftersom det har genomförts i modern tid och flygstridskrafterna har använts i offensivt syfte 

vilket de båda teorierna förespråkar. Det valda fallet är ett fall av en framgångsrik luftoperation 

som genomfördes under begränsad tid, 78 dagar. Papes teori den nekande operationskonsten 

utgår från att understödja markförband vilket Nato saknar under denna operation. Därför 

används Kosovo Liberation Army (KLA) som surrogat till egna markförband i denna 

undersökning. KLA deltog i stridigheterna mot de serbiska styrkorna i det valda fallet.65 

3.2.  Metod för datainsamling 

Den valda metoden för undersökningen är kvalitativ textanalys och innebär att ta ut det 

väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar och helhet.66 Valet av metod 

baseras på kriteriet som Denscombe beskriver som användbarhet, och som fungerar bäst i 

praktiken.67  

 Det fall som kommer att studeras genomfördes 1999 vilket innebär att datainsamling genom 

observation inte går att genomföra. Att genomföra intervju som metod är möjligt men kräver 

ett omfattande arbete för att få tag i befattningshavare som hade en relevant befattning i Nato 

                                                 

63 Johannessen and others. s. 74 

64 Denscombe. s. 97 

65 Byman and Waxman. s. 29 

66 Esaiasson and others. s. 211 

67 Denscombe. s. 234 
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under konflikten.68 Fördelarna med den valda metoden är att dokument innehåller stora 

mängder med information samt att dokument är en beständig datakälla som kan kontrolleras av 

andra. Vid användandet av dokument måste trovärdigheten värderas och diskuteras i 

informationen som används för att säkerställa användbarheten. Problem med att hitta 

primärkällor eller att endast använda sig av sekundära källor kan försvåra för forskare.69 Inom 

ramen för denna undersökning har författaren inte lyckats få tag på operationsplanen för OAF 

eftersom den är hemlig. De källor som används som empiri i undersökningen har utgått från 

öppna källor och intervjuer med deltagare ur operationen. Nackdelar med materialet i denna 

undersökning kommer att diskuteras under nästa kapitel 3.3 Material och källkritik. Enligt 

Johannessen och Tufte finns de två avsikter med dataanalysen. Den första handlar om att 

komprimera och systematisera materialet så att det blir analyserbart. Den andra avsikten är att 

utveckla tolkningar och perspektiv på den information som finns i materialet.70 

Datainsamlingen i empirin har genomförts med stöd av indikatorerna som hämtats ur teorin. En 

nackdel och risk med att texten behöver tolkas är att det kan leda till felaktiga slutsatser av 

materialet samt att texterna inte är framtagna för undersökningens syfte. Nackdelen 

kompenseras genom att vara transparant och möjliggöra en reproducerbarhet av 

undersökningen.71  

3.3.  Material och källkritik 

Materialet som kommer användas i undersökningen består av böcker, peer-review-artiklar och 

rapporter. Det empiriska materialet till denna undersökning har valts i huvudsak för dess 

relevans till denna undersökning och för att de har gjort forskning kring operationen. Materialet 

har sedan granskats enligt Esaiasson et al. fyra källkritiska kriterier; äkthet, oberoende, 

                                                 

68 Johannessen and others. s. 87-88 

69 Denscombe. s. 338-339 

70 Johannessen and others. s. 106 

71 Alexander L. George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (MIT 

Press, 2005). s. 106 
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samtidighet och tendens.72 Där äkthet handlar om att dokumentet inte är förfalskat eller 

planterat och de tre övriga källkritiska kriterierna handlar om det faktiska innehållet i texterna.73 

Huvuddelen av källorna är andrahandskällor vilket innebär att det behövs flera källor för att 

innehållet ska kunna granskas och jämföras med varandra och därigenom stärka varandras 

äkthet, oberoende och tendens. Boken Waging Modern War är skriven av Clark som var 

Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) under genomförandet av OAF. Boken kan 

kritiseras för att vara tendensiös beroende på Clarks roll under konflikten. Boken har därför 

granskats kritiskt men den är värdefull för den ger insikter i hur Nato planerade på strategisk 

nivå. Clark är självkritisk och tar upp exempel på misstag som har genomförts vilket minskar 

risken för tendens. För att uppfylla kriteriet samtidighet har källor valts som är skrivna nära i 

tid till den konflikt som har analyserats. När det gäller oberoende och tendens på övrig empiri 

så kan materialet kritiseras till del. Boken NATO´s air war for Kosovo är sponsrad av United 

States Air Force,74 och rapporten Jugoslavienkriget 1999, hur man angriper ett land från luften 

är beställd av Överstyrelsen för civil beredskap.75 Genom att använda flera av varandra 

oberoende peer-rewied artiklar som källor så har denna risk minimerats. NATO´s air war for 

Kosovo är den mest omfattande empirin kring hur flygstridskrafterna används som författaren 

har hittat. Samtliga källor använda i denna undersökning har klarat granskningen utifrån 

äkthetskriteriet. 

3.4.  Forskningsetik 

För att denna undersökning ska upprätthålla en god forskningssed och etik följer författaren de 

riktlinjer som Johannessen och Tufte benämner som forskningsetiska principer och riktlinjer.76 

                                                 

72 Esaiasson and others. s. 288 

73 Esaiasson and others. s. 291-292 

74 Benjamin S. Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.), NATO’s Air War for Kosovo : A 

Strategic and Operational Assessment (Rand, 2001). s. 3 

75 Sara Gullbrandsson and Sten Ternblad, Jugoslavienkriget 1999. Hur Man Angriper Ett Land Från Luften. 

(Stockholm, 2002) <https://doi.org/FOI-R--0461--SE>. s. 2 

76 Johannessen and others. s. 59-65 
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Författaren kontrollerar även att undersökningen förhåller sig inom ramen för relevanta punkter 

i den checklista för forskningsetik som Denscombe presenterar i sin bok.77 

I denna undersökning handlar de etiska och moraliska funderingarna från författarens sida om 

undersökningens resultat kan bidra till att tredje person kommer till skada. Om 

undersökningens resultat visar på att effekten hur en angripare bättre kan nå framgång för att 

påverka och ytterst skada en motståndare skapar detta ett bryderi. Författaren utgår dock ifrån 

att undersökningens resultat inte kommer att användas felaktigt. 

Vidare försöker denna undersökning använda en korrekt referens- och nothantering i syfte att 

upprätthålla en god etik och ärlighet genom hela uppsatsskrivandet.78 Författaren försöker 

också att förhålla sig objektiv och använda flera källor samt genomföra en tydlig argumentation 

för dragna slutsatser. Detta för att minimera risken att undersökningen inte förhåller sig inom 

de forskningsetiska principer och riktlinjer som finns. 

3.5.  Operationalisering av teori 

Operationaliseringen syftar till att visa hur teorin med vald metod ska förklara den data som 

samlas in i analysen. Johannessen och Tufte menar att operationaliseringen kan utgå från de 

teoretiska begreppen och sedan använda konkreta indikatorer.79 I denna undersökning hämtas 

indikatorerna ur de centrala begreppen för de båda teorierna i teorikapitlet. De operationella 

indikatorerna motiveras mot den teoretiska definitionen i syfte att ha god likformighet mellan 

dessa och därmed säkerställa god validitet. Indikatorerna för respektive begrepp ur teorierna 

listas under punkterna 3.5.1 Analysverktyg och indikatorer för Papes teori samt 3.5.2. 

Analysverktyg och indikatorer för Wardens teori. Forskningsfrågan ämnar att klargöra vilken 

av de två teorierna som bäst kan förklara hur Nato använde flygstridskrafterna under OAF. 

Analysverktygen består av frågor som berör förekomsten av ett centralt begrepp i respektive 

teori. För att fördjupa analysen om teorierna kan förklara hur flygstridskrafterna användes har 

variabelvärden införts. Variabelvärdet kommer att användas i analysen på två sätt. Genom att 

                                                 

77 Denscombe. s. 448 

78 Ann-Marie Ekengren and Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok : [Hur Du Lyckas Med Din Uppsats] 

(Studentlitteratur, 2012). s. 108 

79 Johannessen and others. s. 44-45 
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leta efter indikatorerna i empirin kontrolleras först förekomsten, därefter om indikatorerna har 

någon påverkan på utkomsten av kriget. Varje variabel har en fråga om förekomsten och vilken 

påverkan variabeln har på utfallet av kriget. Om indikatorer påvisar låg förekomst och låg 

påverkan på utfallet av kriget får variabeln ett lågt variabelvärde.  Om en indikator visar på låg 

förekomst men har en hög påverkan på kriget kan det ge ett högt variabelvärde. Detta kommer 

att motiveras och diskuteras vid de fall de uppstår. För att en variabel ska tilldelas hög förekomst 

måste det finnas spår i empirin att variabeln genomförts återkommande.  

Till exempel förespråkar Warden att det finns få mål inom ledningsfunktionen och det skulle 

kunna innebära att förekomsten av indikatorerna för dessa visar på låg förekomst men får en 

hög påverkan. Se tabell 1 nedan. För att Wardens 5-ringsmodell ska tilldelas ett högt 

variabelvärde krävs det att det finns förekomst av indikatorer i de innersta ringarna samtidigt 

som påverkan på utfallet bedöms som hög. 

Tabell 1. Variabelvärden och dess innebörd 

Variabelvärde Innebörd 

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

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

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

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

 

3.5.1. Analysverktyg och indikatorer för Papes teori 

Tabell 2. Analysverktyg för Papes teori. 

Pape; Den nekande operationskonsten Förekomst Påverkan Variabelvärde 

Hur hög förekomst har Understöd till markförband i OAF?    

Hur hög förekomst har Operativ interdiktion i OAF?    

Hur hög förekomst har Strategisk interdiktion i OAF?    
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Indikatorer för Understöd till markförband: 

Attacker på motståndarens förband och logistikplatser i direkt anslutning till frontlinjen, deras 

reserver samt underrättelseinhämtning. Använder sig av direkt understöd. 

Indikatorer för Operativ interdiktion: 

Logistikkedjor och viktiga stödfunktioner i operationsområdet och bakom motståndarens front. 

Mål är taktiska logistikplatser, reserver och kommunikations- och ledningsplatser. 

Indikatorer för Strategisk interdiktion: 

Operationer på djupet mot motståndarens produktion av krigsmateriel. Syftet är att reducera 

den totala kvantiteten av vapen och krigsmateriel som är tillgänglig för motståndaren. Antingen 

genom att slå mot små kritiska delar i produktionen eller att kraftsamla och slå mot hela 

produktionskedjan. 

3.5.2. Analysverktyg och indikatorer för Wardens teori 

Tabell 3. Analysverktyg för Wardens teori. 

Warden; Fienden som ett system Förekomst Påverkan Variabelvärde 

Hur hög förekomst har 5-ringsmodellen i OAF?    

Hur hög förekomst har Parallella attacker i OAF?    

 

Indikatorer för 5-ringsmodellen: 

Tyngdpunkter, identifierade mål som är essentiella hos motståndaren och valda inom 5-

ringmodellen nedan.  

Ledningsfunktionen, attacker mot motståndarens ledningsfunktion samt olika 

kommunikationsplattformar som ledningen är i behov av. 

Systemförutsättningar, attacker mot faciliteter eller processer som staten inte kan vara utan. 

T.ex. elverk gasverk, oljedepåer och krigsrelaterade industrier. Även underliggande system som 

är kopplade till dessa mål.  
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Infrastruktur, attacker mot motståndarens transportförmåga både militärt och civilt inom hela 

operationsområdet. Transportförmågan inkluderar t.ex. tågräls, stora vägar, broar, flygplatser 

och hamnar. 

Befolkningen, indirekta attacker genom t.ex. informations- och psykologiska operationer.  

Motståndarens stridskrafter, attacker mot motståndarens militära front. 

Indikatorer för Parallella attacker: 

Samtidiga attacker mot motståndarens tyngdpunkter i ringarna på strategisk eller operativ nivå 

med målsättningen att paralysera motståndaren och skapa systemkollaps. 
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4. Analys och resultat 

I det här kapitlet kommer först en kort inledning över upprinnelsen till luftkampanjen att 

presenteras, därefter kommer en analys att genomföras av Papes samt Wardens teorier mot 

OAF. Efter varje teori analyserats sammanställs analysresultatet. 

4.1.  Upprinnelsen till Operation Allied Force  

Kosovo var sedan 1974 en autonom provins i republiken Serbien.80 Milosevic vann valet 1989, 

han införde serbiska regler vilket innebar ett slut för Kosovos självständighet. Under Milosevic 

ledning återuppstod etniskt våld över hela Jugoslavien. År 1995 hade mer än en kvarts miljon 

människor dödats i inbördeskriget.81 Serbisk förföljelse efter kosovoalbaner intensifierades. 

Motståndsrörelsen KLA, som ville ha självständighet för Kosovo, bildades 1993 och från 

mitten av 1990-talet förekom strider mellan dem och den jugoslaviska armén och den 

jugoslaviska specialpolisen.82 

I början av 1998 hade konflikten eskalerat och det förekom massakrer och kosovoalbaner 

tvingades bort. Den 23 september samma år antogs resolution 1199 i FN där man begär ett 

stopp på våldet i området. Under början av oktober samma år var president Clintons sändebud 

Holbrooke i Belgrad för att få Milosevic att följa FN-resolutionen. Resultatet blev att man inför 

vintern enades om ett eldupphör och organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 

(OSCE) inledde en övervakningsmission med obeväpnade observatörer i Kosovo. I januari 

1999 hade våldet åter förvärrat situationen i Kosovo. Den 30 januari 1999 godkände Nato att 

deras generalsekreterare Solana fick sätta in flygstridskrafter om inte serberna förhandlade.83   

Den 23 mars meddelade Solana att han anvisat SACEUR, Clark, att påbörja flygoperationen 

mot Jugoslavien.84 De militära målsättningarna uttryckta av Clark vid en presskonferens den 

25 mars 1999 vid Natos högkvarter; 

                                                 

80 Gullbrandsson and Ternblad. s. 19 

81 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 34 

82 Gullbrandsson and Ternblad. s. 19 

83 Gullbrandsson and Ternblad. s. 19-20 

84 Gullbrandsson and Ternblad. s. 20 
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”- We aim to put its military and security forces at risk. We are going to 

systematically and progressively attack, disrupt, degrade, devastate and 

ultimately destroy these forces and their facilities and support, unless 

President Milosevic complies with the demands of the international 

community. In that respect the operation will be as long and difficult as 

President Milosevic requires it to be.”85 

4.2.  Analys av Papes teori, Den nekande operationskonsten 

4.2.1. Understöd till markförband 

Kvällen den 24 mars inleds angreppet från Nato mot Jugoslavien. Under det första tre dygnen 

fokuserar Nato sina attacker primärt på Jugoslaviens luftförsvar och sekundärt på 

kommunikations- och ledningsplatser samt militära styrkor.86 Nato lyckades inte med sina 

målsättningar att slå ut Jugoslaviens luftförsvar och många flygbaser samt luftvärn var 

fortfarande operativa.87  Efter de fyra första dagarna fick Clark tillstånd att fortsätta attackera 

mål inom fas 2 av operationen. Syftet med dessa mål var att skära av den serbiska armén och 

den serbiska polisen genom att attackera kommunikationsplatser, kanaliserande vägar, 

förrådslokaler samt alla platser där stridsvagnsrörelser kunde hittas.88 Attackerna mot dessa mål 

fick en begränsad effekt. Serberna lyckades maskera och sprida ut sina fordon. Byman och 

Waxman menar att Nato mötte en motståndare som var mycket skicklig på vilseledning och att 

gömma sina styrkor.89  Vid slutet av det nionde dygnet hade endast 15 procent av de 2700 

uppdrag som flugits varit attackföretag.90 Attacker på baracker och andra militära anläggningar 

som var tomma hade ingen effekt på den serbiska militären.  

                                                 

85 ‘NATO Speech: Press Briefing SecGen SACEUR, 25 March 1999’ 

<https://www.nato.int/kosovo/press/p990325a.htm> [accessed 6 April 2018]. 

86 Ivo H. Daalder and Michael E. O’Hanlon, Winning Ugly : NATO’s War to Save Kosovo (Brookings Institution 

Press, 2000). s. 117 

87 Wesley K. Clark, Waging Modern War : Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat (Public Affairs, 2001). s. 

221 

88 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 50-51 

89 Byman and Waxman. s. 25 

90 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 51 
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I slutet av den tredje veckan begär Clark mer flyg till området, en total som nu uppgår till nästan 

1000 flygplan. I slutet av den första månaden har 80 procent av de mål som attackerats behövts 

attackeras igen. Detta till del beroende på att motståndaren lyckades fylla på med reserver och 

rekonstruera materiel. Under den femte veckan medger Clark att Milosevic fortfarande lyckas 

förstärka sina trupper. Detta till del beroende på att efter 35 dagar har hälften av alla planerade 

bombuppdrag vid 20 av dagarna fått ställas in pga. vädret. Efter Natos toppmöte i slutet av april 

öppnas fler mål upp och målvalslistan växer från 167 mål till drygt 976 i början av juni. Detta 

medförde nya mål såsom oljeraffinaderier, bränsledepåer, väg- och järnvägsbroar, militära 

kommunikationsplatser och industrier som tillverkar vapen eller reservdelar.  25 procent av alla 

flyguppdrag under den 78 dagar långa operationen är mot militära mål inom frontlinjen.91 Enligt 

Byman och Waxman verkar de direkta attackerna mot de serbiska styrkorna spelat en mindre 

roll för styret i Belgrad. Även när Natos attacker nådde en signifikant effekt på dess 

markförband fortsatte dessa att terrorisera den lokala befolkningen och lyckades inte stoppa det 

serbiska infanteriet eller artilleriet helt.92 Sammantaget ger detta bedömningen att attacker på 

frontlinjer, logistikplatser och reserver har haft en hög förekomst med en medel påverkan.  

Nato hade inga egna markförband i Kosovo under operationen. KLAs markoffensiv som 

startade i slutet av maj skapade tillsammans med Natos bombningar en synergieffekt. 

Offensiven från KLA tvingade fram de serbiska styrkorna vilket gjorde dem till lättare mål för 

flygstridskrafterna.93 Pape menar i sin teori att om flygstridskrafterna attackerar samtidigt som 

markstridskrafterna hamnar motståndaren i ett dilemma. Om motståndarna samlar ihop sina 

styrkor för att möta markförbanden blir de lätta mål för flyget, om motståndaren däremot sprider 

ut sig för att skydda sig från flyget har markförbanden lättare att slå ut dem. 94 Under offensiven 

fick KLA direkt understöd av Nato i närheten av Mount Pastrik nära den Kosovo-Albanska 

gränsen då KLA blev attackerade av den serbiska armén. Lamberth menar att Natos understöd 

till KLA har varit klassiska exempel på CAS-uppdrag.95 

                                                 

91 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 78-79 

92 Byman and Waxman. s. 24 

93 Byman and Waxman. s. 29 

94 Robert A Pape, ‘The True Worth of Air Power’. s. 119 

95 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s.71-72 
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Under huvuddelen av OAF stred Nato och KLA parallellt men separerat från varandra. KLA 

gav vid ett flertal tillfällen Nato viktig information om var serbiska mål befann sig som Nato 

sedan attackerade.  Totalt flögs drygt 38 000 uppdrag under operationen. Av dessa var 13 

procent attackuppdrag mot markförband, ingen information har hittats hur stor del av dessa som 

var CAS uppdrag.96 Natos samarbete med KLA har inte visat på någon operativ effekt under 

operationen.97 Sammantaget så görs bedömningen att CAS har haft en låg förekomst och låg 

påverkan. Totalt görs bedömningen att understöd till markförband har haft en hög förekomst 

med medel påverkan. Bedömningen av detta ger variabelvärdet för understöd till 

markförbanden får medel. Detta eftersom Nato attackerade med en hög förekomst, men inte 

lyckades slå ut de serbiska förbanden i någon högre utsträckning och inte heller verkar ha 

påverkat Milosevic beslut.98 Av alla mål som attackerades var det bara 35 procent vid 

operationens slut som var förstörda.99 

4.2.2. Operativ interdiktion 

Under det första dygnen attackeras mål inom ramen för operativ interdiktion. Dessa mål var 

militära kommunikations- och ledningsplatser. Attacker utfördes även på baracker och 

logistikplatser som av författaren bedöms ligga utanför frontlinjen. Som beskrivits tidigare var 

huvuddelen av dessa baracker tomma och attackerna hade ingen effekt på serberna eftersom 

förbanden var utspridda.100 Efter en vecka intensifieras bombningarna och attackerna breddas 

med fler mål.101 Målet var att isolera de serbiska styrkorna i Kosovo, genom att slå mot 

kommunikationslinjer.102 Nato attackerar oljeraffinaderier, militära bränsleanläggningar, väg- 

och järnvägsbroar över Donau samt militära baser.103 Den 6 april attackerar Nato en central 

byggnad för telekommunikation i Kosovos huvudstad Pristina. Under denna tredje vecka av 

                                                 

96 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 78-79 

97 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 73 

98 Byman and Waxman. s. 24 

99 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 78 

100 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s.53-55 

101 Byman and Waxman. s. 18 

102 Gullbrandsson and Ternblad. s. 22 

103 Byman and Waxman. s. 18 
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operationen attackeras endast 28 mål under en 24-timmars period fastän det flögs 439 uppdrag. 

Clark ville attackera ledningsbunkrar och andra vitala mål i Serbien. Men det tog mer än en 

månad innan den politiska ledningen godkände en attack på Milosevic villa i Dobanovci. Natos 

ambassadörer godkände inte attacker på armébaracker där det fanns värnpliktiga, eftersom de 

var bekymrade över att för många försvarslösa skulle dödas.104 

Efter Natos toppmöte utökas listan med mål till att även omfatta mål inom ramen för operativ 

interdiktion. Den 21 april attackerar Nato statliga radio- och televisionsbyggnader i Belgrad 

och lyckas stänga ner dessa helt under 11 timmar. Den sista bron över Donau i Novi Sad slås 

ut. En vecka senare attackerar man en underjordisk hangar på Pristina flygplats, som innehöll 

flygplan och materiel. Det visade sig senare att man inte lyckades slå ut hangaren. Nato 

attackerar även en nationell ledningscentral i Belgrad som också låg under jord. Byggnaden 

innehöll kommunikationsutrustning, medicinska inrättningar, boendeutrymmen samt mat för 

att kunna klara sig under en månad. Ledningscentralen var framtagen för att den högsta 

ledningen skulle få plats och kunna leda landet.105 

Under den 78-dagar långa operationen fanns det totalt 421 fastställda mål som attackerades, av 

dessa förstördes endast 35 procent. Av dessa var 88 mål av kategorin kommunikations- och 

ledningsplatser, 68 var broar. Detta var den näst största målgruppen under hela operationen, 

vilket tyder på att dessa attackerades med hög förekomst.106 Fler mål som faller inom ramen 

för operativ interdiktion tillhör taktiska logistikplatser. Dessa mål går inte att hitta direkt i 

empirin i någon sammanställning. 30 mål har bekämpats inom ramen för bränsle, olja och 

smörjmedel. I dessa ingår troligen taktiska logistikplatser. Nato lyckades inte attackera reserver 

främst på grund av politiska restriktioner. Syftet enligt Pape med att använda operationell 

interdiktion är att uppnå operationell förlamning. Vidare menar Pape att om motståndaren 

befinner sig i ett statiskt läge måste den som attackera lyckas slå ut all transport och 

kommunikation i hela operationsområdet för att uppnå operationell förlamning.107 I U.S. 

Department of Defence (DoD) News briefing den 10 juni 1999 presenteras mål som förstörts 

                                                 

104 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 59 

105 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 60-61 

106 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 78-79 

107 Robert Anthony Pape. s. 78 
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eller skadats. Mål som ligger inom ramen för operativ interdiktion var vägar, järnvägar och 

broar. Dessa hade förstörts eller skadats till 50-100 procent.108 Sammantaget görs bedömningen 

att operativ interdiktion får medel förekomst med medel påverkan. Bedömningen av detta ger 

variabelvärdet för operativ interdiktion till medel. 

4.2.3. Strategisk interdiktion 

Nato attackerade vapenfabriker i närheten av Belgrad, Pristina, Nis, Mitrovica, Podgorica och 

Kraljevo redan under den första nattens bombningar.109 Nato fortsatte att attackera 

vapenfabriker under operationens nionde dygn. Förstörelsen av en fabrik i Krunjevac som 

tillverkade bilar, truckar och ammunition resulterade i att 15 000 personer blev utan arbete. 

Cirka 40 000 personer som arbetade som underleverantörer förlorade också sina arbeten.110 Den 

utökade målvalslistan som presenterades efter Nato toppmötet innehöll mål med fabriker som 

var kapabla att producera vapen och reservdelar.111 

Pape menar att strategisk interdiktion är storskaliga operationer på djupet mot motståndarens 

produktion av krigsmateriel. I U.S. DoD News Briefing den 10 juni 1999 framgår det att mål 

inom den jugoslaviska försvarsindustrin är skadade eller förstörda enligt följande: flygmateriel 

och reparation 70 procent, bepansrade fordon och reparation 40 procent, 

sprängämnesproduktion 50 procent, samt ammunitionsproduktion 65 procent.112 Siffrorna 

tyder på att Natos bombningar hade påverkat motståndarens produktion av krigsmateriel 

allvarligt, men inte lyckats att stoppa den helt. Fakta ur empirin ger inte en fullständig bild av 

om produktionskedjan avstannat. Pape menar dock att strategisk interdiktion tar längre tid än 

operativ interdiktion för att uppnå effekt. Analysen visar att effekten inte hann visa sig under 

denna operations 78 dagar. Däremot uppnådde Nato syftet med strategisk interdiktion som Pape 

menar är att reducera den totala kvantiteten av vapen och krigsmateriel. Bedömningen görs att 

strategisk interdiktion har genomförts med medel förekomst. Vad avser påverkan på utfallet 

                                                 

108 Daalder and O’Hanlon. s. 200 

109 Olsen. s. 231 

110 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s.63 

111 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 60 

112 Daalder and O’Hanlon. s. 200 
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görs bedömningen av utfallet att strategisk interdiktion får låg påverkan. Bedömningen av detta 

ger variabelvärdet för strategisk interdiktion till låg. 

4.2.4. Sammanställning av analysresultat Pape 

Tabell 4. Sammanställning av analysresultat Pape 

Pape; Den Nekande Operationskonsten Förekomst Påverkan Variabelvärde 

Hur hög förekomst har Understöd till markförband i OAF? Hög Medel Medel 

Hur hög förekomst har Operativ interdiktion i OAF? Medel Medel Medel 

Hur hög förekomst har Strategisk interdiktion i OAF? Medel Låg Låg 

 

Indikatorer inom variablerna har visat på en högre förekomst än vad påverkan på utfallet av 

operationen har visat. Sammantaget har ingen av variablerna erhållit ett variabelvärde hög.  

 

4.3.  Analys av Wardens teori ”Fienden som ett system” 

4.3.1. 5-ringsmodellen 

När OAF inleddes hade man tagit fram 40 olika förslag på hur operationen skulle genomföras. 

Den plan som sedan godkändes av North Atlantic Council (NAC) och senare utvecklades till 

OAF innehöll tre faser. Fas 1, en begränsad attack mot enbart militärt betydelsefulla mål, främst 

inom luftförsvar och ledningscentraler. Fas 2, attacker mot militära förband och militär 

infrastruktur i Kosovo, Fas 3, flygattacker mot strategiska mål i hela Jugoslavien. Från politiskt 

håll trodde man att de politiska målen skulle uppnås snabbt.113 De mål som valdes ut för den 

första fasen innehöll mål primärt ur Wardens yttersta ring samt systemförutsättningar. Exempel 

på mål som attackerades under systemförutsättningar var elverk, vapenfabriker och 

ammunitionsfabriker.  

                                                 

113 Gullbrandsson and Ternblad. s. 27-28 
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Warden menar att när man planera för att genomföra en operation är det viktigt att ta fram 

tyngdpunkterna från den mittersta ringen och sedan gå utåt.114 På samma sätt som Warden 

menar hur ringarna och tyngdpunkterna ska attackeras. Under den första fasens attacker är det 

tydligt att attackerna inte genomfördes enligt det sätt som Warden förespråkar. Ett till exempel 

på brister är att mindre än 48 timmar innan operationen påbörjas fick den person som var 

ansvarig för målvalen på Combined Air Operations Centre (CAOC) i Vincenza uppgiften att 

hitta mål för tre dagar som var värda att attackera. Han fick ingen strategisk styrning eller vilka 

övergripande målsättningar som skulle nås.115 När målen var framtagna på taktisk nivå fortsatte 

problemen på strategisk nivå. Höga militära chefer, ambassadörer, och politiker valde och 

rekommenderade vilka mål som skulle attackeras. Målen valdes mer för att lyckas hålla 

samman Nato än för att få effekt i möjligheten att påverka motståndaren.116 

Den första fasens attacker lyckas inte förmå Milosevic att avbryta sina handlingar. Istället ökar 

den etniska rensningen av kosovoalbaner.117 

Clark får NACs godkännande att påbörja fas 2 eftersom Natos offensiv inte lyckats. Skiftet 

mellan faserna gav Nato möjligheten att attackera andra typer av mål. Under den kommande 

veckan attackerades fler mål inom Wardens ringar. Attacker genomförs mot 

systemförutsättningar, infrastruktur samt motståndarens stridskrafter. Exempel på mål som 

attackerades inom systemförutsättningar och infrastruktur var kommunikationsplatser, 

kanaliserande vägar och förrådslokaler.118 De serbiska förbanden använde lärdomar från 

tidigare krig och placerade militära mål bland civila som standard vilket försvårade Natos 

attacker. 119 

För att nå de politiska och militära målsättningarna med operationen ansåg Clark att de 

strategiska tyngdpunkter som Nato behövde påverka var; strategiska förbindelser, tv-stationer, 

                                                 

114 John Warden III. s. 68 

115 Dag Henriksen, ‘Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, 1998–1999’, Strategic 

Studies, 31:6 (2008), 825–58. s. 831 

116 Henriksen. s. 832 

117 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 50 

118 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 50-51 

119 Olsen. s. 234-235 
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broar, elkraftverk, kommunikationssystem som påverkar Milosevics ledningsförmåga, 

ledningen samt delar ur försvarsindustrin som försörjde stridskrafterna. De serbiska 

markförbanden ansågs också vara en tyngdpunkt.120 Tyngdpunkterna beskrivna av Clark ligger 

inom Wardens 3 innersta ringar. Attacker mot dessa mål påbörjades under fas 3.  

Attacker mot infrastruktur intensifierades under det nionde dygnet. Då attackerades 

Petrovaradin bron i Novo Sad och en bro längs Magura-Belavac järnvägen. Nato attackerade 

även infrastrukturmål i närheten av Pec, Zatric, Decane, Dragodan, Vranjevac, Bajin Basta och 

Pristina flygplats.121 

Det tog över en månad in i operationen innan Natos politiska ledning godkände attacken mot 

Milosevic villa i Dobanovic.122 Nu hade Clark fått de förstärkningar av flygplan han begärt och 

Natos samlade styrkor uppgick nu till tusen flygplan. De ökade resurserna tillsammans med att 

vädret blivit bättre möjliggjorde att målvalslistan utökades. Nato attackerade och förstörde 

Milosevics politiska partis högkvarter samt två radio- och tv-stationer som stödde Milosevic. 

Natos talesperson Jamie Shea sa att: 

”From now on, any aspect of [Milosevic´s] power structure is deemed a 

legitimate target.”123 

Dessa attacker var de första som var direkt riktade mot Wardens innersta ring, 

ledningsfunktionen.  

Efter Nato-toppmötet i slutet av april har de politiska ledarna enats och visar en enig front. Nu 

hade Natos fokus på målval förflyttats från motståndarens stridskrafter till att även inbegripa 

Milosevics fyra hörnstenar av makt. Dessa var den politiska ledningen, media, 

säkerhetsstyrkorna samt det ekonomiska systemet. Målvalslistan utökades och inkluderade mål 

som nationella oljeraffinaderier, råoljedepåer, väg- och tågbroar över Donau, militära 

kommunikationsplatser och industrier som tillverkar vapen eller reservdelar.124  Nu 

                                                 

120 Clark. s. 242 

121 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 53-54 

122 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 59 

123 Olsen. s. 240 

124 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 60 
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inkluderades mål som hade strategisk betydelse och som låg under systemförutsättningar. 

Målen hade Clark önskat ingått i målvalslistan långt tidigare.125 Ett mål som attackerades och 

bedöms ingå i ledningsfunktionen var den nationella ledningscentralen i Belgrad. 

Ledningscentralen var framtagen för att den högsta ledningen skulle få plats och kunna leda 

landet.126  

Den 3 maj attackeras fem transformatoranläggningar ingående i Jugoslaviens elnät med 

klusterammunition vilket temporärt stängde ner elektriciteten i 70 procent av landet. Den 24 

maj och tre nätter framåt fortsätter Nato att attackera elanläggningar i Belgrad, Novi Sad och 

Nis, de tre största städerna i Serbien. Attackerna stängde ner elen i 80 procent av Serbien. 

Kraftbortfallet påverkade det integrerade luftförsvaret, ekonomin och andra viktiga nationella 

användare av el. Totalt slog Nato ut 37 transformatoranläggningar, vilket motsvarar nästa 80 

procent av kapaciteten.127 Tydliga exempel på mål inom ramen för systemförutsättningar. 

Warden menar att om inte insatserna är väldigt höga kommer de flesta stater att genomföra 

eftergifter om kraftgenereringssystemet kraftigt reduceras eller slås ut.128 

Nato försökte påverka befolkningen genom att använda flygblad. Flygbladen hade som syfte att 

försöka skapa en direkt länk mellan Milosevics politik och avstängningen av bensin, elektricitet 

och andra resurser.129 Empirin ger inget svar huruvida flygbladen lyckades påverka 

befolkningen. Som en del av Milosevics motåtgärder stängde han ner oberoende tidningar och 

radiostationer i Serbien. Han använde statsstyrd television för att öka den nationalistiska 

känslan och störde ut några av USAs och Natos sändningar som var menade för det serbiska 

folket. Han förbjöd även väst-press att besöka Kosovo förutom i de fall han ville visa upp en 

plats som blivit bombad.130 

                                                 

125 Clark. s. 242 

126 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 60-61 

127 Gullbrandsson and Ternblad. s. 25 

128 Warden, John. s. 49 

129 Byman and Waxman. s. 18 

130 Byman and Waxman. s. 21 
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I slutet av maj attackerar Nato Jugoslaviens civila telekommunikation samt datanätverk i syfte 

att försvåra kommunikationen mellan Belgrad och Kosovo.131 Attacken ligger inom ramen för 

ledningsfunktionen. Nato inriktar sig nu på att attackera högkvarter i Belgrad, slå mot 

ledningsfunktioner, fortsätta attackera kraftförsörjning och slå ut det som finns kvar av 

kommunikations- och transportsystem. Clark uttrycker att; 

”This was the American way of war: strategic, heavy firepower.”132 

 

I boken Winning Ugly133 uppvisas en tabell där de principiella mål som presenterats på Natos 

genomgångar sammanställts. Tabellen innehåller 6 kategorier av mål som attackerats (mellan 

24 mars - 25 april samt mellan den 26 april - 9 juni); Infrastruktur, oljeproduktion, luftförsvar, 

kommunikations-/transportvägar, ledningsfunktioner samt serbiska styrkor. Av tabellen 

framgår det att infrastruktur och oljeproduktion har attackerats 2 ggr/dag under operationen. 

Luftförsvaret har attackerats ca 5 ggr/dag under den första månaden för att sedan minska till ca 

3ggr/dag under den andra perioden. Kommunikations-/transportvägar attackerades med en 

lägre intensitet (drygt 2ggr/dag) under den första månaden för att sedan öka till ca 5 ggr/dag. 

Ledningsfunktionen attackerades ca 4 ggr/dag under första månaden för att sedan öka till ca 6 

ggr/dag. De serbiska styrkorna har varit det mål som attackerats mest. Under första månaden 

ca 6 ggr/dag för att sedan öka till ca 9-10 ggr/dag. Siffrorna ur tabellen visar inte om målen 

inom respektive kategori har attackerats på strategisk, operativ eller taktisk nivå. De ger dock 

en fingervisning hur Nato prioriterat sina attacker under operationen och med vilken förekomst 

de olika kategorierna attackerats. 

I U.S. Department of Defence (DoD) News briefing den 10 juni 1999 som presenterats tidigare 

visas här mål som skadats eller förstörts inom delar av Wardens 5-ringsmodell. Inom ramen för 

systemförutsättningar, oljeraffinaderier 100 procent, flygmateriel och reparation 70 procent, 

                                                 

131 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 64 

132 Clark. s. 315 

133 Daalder and O’Hanlon. s. 120 
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bepansrade fordon och reparation 40 procent, sprängämnesproduktion 50 procent, samt 

ammunitionsproduktion 65 procent.134 

Inom ramen för infrastruktur finns vägar, järnvägar och broar. Dessa hade förstörts eller skadats 

mellan 50-100 procent.135 Av dessa mål var det endast oljeraffinaderier som Nato helt hade 

lyckats slå ut. Trots detta menar Daalder och O´Hanlon att serberna lyckats importera 50 ton 

olja (det mesta redan raffinerat) under operationens första månad och att det var 25 ggr mer än 

vad styrkorna i Kosovo behövde under en månads användning.136  

Analysen visar att 5-ringsmodellen användes inledningsvis med låg förekomst och att mål 

bekämpades främst i de yttre ringarna. Efter att Clark fått godkännande på utökning av 

godkända mål inom målvalslistan samt tillförsel av fler flygplan ökar förekomsten. Mot slutet 

av operationen visar analysen att 5-ringsmodellen använts med hög förekomst. Dock så 

attackeras få mål inom den innersta ringen, ledningsfunktionen. De tyngdpunkter som togs fram 

och som ansågs vara essentiella för motståndaren attackerades först efter en månad in i 

operationen. Intensiteten i attackerna ökade markant från att genomfört 200 uppdrag/ dygn 

inledningsvis så flög Nato ca 1000 uppdrag/ dygn vid operationens slut.137 Sammantaget så ger 

analysen att 5- ringsmodellen har använts med medel förekomst. Vad avser 5-ringsmodellens 

påverkan på utfallet görs bedömningen att den får hög påverkan. Detta eftersom de sista 

veckorna med intensiv bombning mot de inre ringarna bedöms ha haft stor påverkan på 

utgången. Sammantaget görs bedömningen att variabelvärdet får värdet hög.  

4.3.2. Parallella attacker 

En vecka in i operationen hade inga lyckade parallella attacker genomförts. Skälet till det var 

att det inte fanns tillräckligt med flygplan som kunde genomföra parallella attacker med 

tillräcklig kraft för att skapa en förlamning av motståndarens luftvärn och markförband.138 I 

empirin hittas inga indikatorer som fortsättningsvis visar på förekomsten av parallella attacker. 

                                                 

134 Daalder and O’Hanlon. s. 200 

135 Daalder and O’Hanlon. s. 200 

136 Daalder and O’Hanlon. s. 239 

137 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 78 

138 Olsen. s. 231 
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Warden menar att om anfallaren använder seriella attacker till skillnad från parallella attacker 

kommer motståndaren att hitta lösningar hur de ska försvara sig själv bättre och kommer att 

hinna reparera sina system.139 I slutet av operationens första månad behövde Nato attackera upp 

till 80 procent av redan attackerade mål igen. Detta eftersom motståndaren hann reparera sina 

system.140 Detta indikerar att Nato inte använde sig av parallella attacker tillräckligt eller 

effektivt under den första månaden.  

Parallella attacker syftar enlig Warden till att paralysera motståndaren, genom att attackera 

vitala mål i de inre ringarna. 141 Under operationens sista månad har Clark fler flygplan att tillgå 

samt fler godkända mål att attackera. Bedömningen är att parallella attacker uppträder med 

högre förekomst. Nato genomför i slutet av operationen ca 1000 uppdrag/dygn. Clark uttryckte 

efter två veckor in i operationen att operationen hade två fronter. Den ena fronten attackerade 

strategiska mål medan den andra fronten attackerade taktiska mål i Kosovo.142 Warden menar 

att precision-guided munition (PGM) tillsammans med flygplan och koncept gör det möjligt att 

genomföra parallella attacker. Under operationen använde de amerikanska planen PGM vid ca 

30 procent av samtliga attacker. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att parallella attacker har genomförts med låg 

förekomst och att påverkan på utfallet bedöms som låg. Variabelvärdet får därför värdet låg på 

parallella attacker. 

4.3.3. Sammanställning av analysresultat Warden 

Tabell 5. Sammanställning av analysresultat Warden 

Warden; Fienden som ett system Förekomst Påverkan Variabelvärde 

Hur hög förekomst har 5-ringsmodellen i OAF? Medel Hög Hög 

Hur hög förekomst har Parallella attacker i OAF? Låg Låg Låg 

 

                                                 

139 John Warden III. s. 71 

140 Lambeth, United States. Air Force., and Project Air Force (U.S.). s. 59 

141 Warden, John. s. 54-55 

142 Gullbrandsson and Ternblad. s.22 
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Wardens 5-ringsmodell har tilldelats variabelvärde hög eftersom analysen visar att den bedöms 

ha hög påverkan på utgången av operationen. Indikatorerna visar att attacker har skett med hög 

och medel förekomst mot flertalet av motståndarens inre ringar. Parallella attacker däremot har 

tilldelats variabelvärde låg under operationen.  
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5. Avslutning 

Avslutningskapitlet innehåller svar på frågeställningen för undersökningen, en 

resultatdiskussion avseende teori, metod och analys. Därefter beskrivs relevansen för 

professionen och avslutas med behov för vidare forskning. 

5.1.  Besvarande av undersökningens frågeställning och syfte 

Vilken av Pape och Wardens teorier kan bäst förklara hur Natos flygstridskrafter användes 

under Operation Allied Force? 

Analysen visar att Papes teori den nekande operationskonsten har tilldelats lägre variabelvärde 

än Wardens teori fienden som ett system. Wardens 5-ringsmodell är den enda variabeln som har 

tilldelats variabelvärde hög i undersökningen. Svaret på forskningsfrågan blir således att 

variabeln Wardens 5-ringsmodell kan bäst förklara hur Natos flygstridskrafter användes under 

operation Allied Force.  

Syftet med undersökningen var att analysera om Pape och/-eller Wardens luftmaktsteorier 

applicerade på ett modernt fall kan tydliggöra hur flygstridskrafterna användes. Båda teorierna 

har visat att de till del kan förklara hur flygstridskrafterna användes i det valda fallet. Analysen 

tydliggjorde hur flygstridskrafterna användes. Således har även syftet med undersökningen 

besvarats. 

5.2.  Diskussion 

5.2.1. Resultat 

Resultatet visar att båda teorierna som helhet till del kan förklara hur Natos flygstridskrafter 

användes under OAF. Papes teori den nekande operationskonsten användes med hög förekomst 

inom den analyserade variabeln stöd till markförband. Men ingen av Papes variabler bedömdes 

ha påverkat utfallet på operationen i hög utsträckning varför Papes teori inte får mer än medel 

som variabelvärde. Wardens teori fienden som ett system fick variabelvärdet hög inom den 

analyserade variabeln 5-ringsmodellen. Parallella attacker fick däremot ett lågt variabelvärde, 

vilket innebär att hela Wardens teori i undersökningen inte kan svara på forskningsfrågan. Clark 

beskrev att operationen hade två fronter där strategisk bombning i närheten av Belgrad utgjorde 

den ena och taktiska attacker mot serbiska markförband utgjorde den andra. Den andra delen 
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har tydliga spår av Papes teorier då taktiska attacker genomförs mot fiendens styrkor på 

slagfältet. Den första fronten visar på Wardens teorier och bedöms att ha påverkat utfallet av 

operationen i högre utsträckning. Slutsatsen är att båda teorierna kan förklara hur Nato använde 

flygstridskrafterna under operationen men till olika grad. 

Ovanstående slutsats ger ett värdefullt bidrag till forskningsproblemen som låg till grund för 

denna undersökning. Analysen visar att båda teorierna till del kan förklara hur 

flygstridskrafterna användes och under vidare forskning tas det upp att en kombination av 

teorierna kanske är en framtida lösning. Undersökningen har även svarat på problemet, hur 

användningen av luftmakt kan förklaras, under analysen genom de exempel som är tagna ur 

empirin.  

Undersökningen kan därför anses ha bidragit till en del av den forskningslucka som 

identifierades under tidigare forskning. Ett problem med teorierna är att de inte utsatts för 

tillräcklig empirisk prövning. Undersökningen har prövat båda teorierna mot ett modernt krig 

vilket bidrar till forskningen.  

Under analysen har det framkommit flera faktorer som bidrog till att operationen fick problem 

vilket kan ha påverkat bedömningen av teorierna. Dessa faktorer inkluderar dåligt väder, svår 

terräng, en beslutsam motståndare, dåliga strategiska val av den politiska ledningen och 

svårigheten för de 18 allierade inom Nato att ta beslut. Samtliga av dessa faktorer har påverkat 

hur Nato använde flygstridskrafterna vilket i sin tur påverkat författarens analys. 

5.2.2. Teori 

Både Pape och Warden har fått kritik för att välja fall som bekräftar och stärker deras teorier. I 

denna undersökning och det valda fallet visar resultatet på att båda teorierna till del kan förklara 

utfallet men inte helt. Wardens teori har svårt att förklara utfallet i den fasindelade operationen 

som efterhand ökar i intensitet. Det är först under den sista månaden av operationen som 

Wardens teori visar ett högt variabelvärde. Papes teori tappar i förklaring eftersom det saknas 

ett eget markförband och att analysen visar att bekämpningen av motståndarens markförband 

inte var avgörande. Teorierna saknar således möjlighet utifrån hur de är framtagna att kunna 

helt förklara utfallet av denna operation.  
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5.2.3. Metod 

Undersökningen har genomförts som en teoriprövande fallstudie med en kvalitativ textanalys. 

Under textanalysen användes indikatorer framtagna i operationaliseringen. I det empiriska 

materialet har det varit svårt att finna en del indikatorer därför att det saknats relevant måldata 

från operationen. Andra indikatorer har varit mer tydliga och bättre presenterade i empirin. Det 

har gjort att författaren har tvingats göra bedömningar och tolkningar av den text som varit 

tillgänglig vilket kan påverka resultatet negativt. I analysdelen har det förklarats på vilka 

grunder tolkningarna har genomförts vilket gör att resultatet kan granskas. Ett önskvärt material 

för denna undersökning som ej har hittats är Natos operationsplan samt måldata. 

För att öka generaliserbarheten med undersökningen finns det behov av att jämföra fler fall med 

samma variabler och indikatorer. 

5.3.  Relevans för professionen  

Tidigare forskning har visat att teoriutvecklingen vid konventionell krigföring avseende 

luftmakt har stagnerat. Resultatet av denna undersökning kan bidra till en fortsatt debatt kring 

användandet av luftmakt. 

Genom att förstå hur en stormakt använder sina flygstridskrafter kan vi i Försvarsmakten bättre 

utnyttja våra egna resurser. Antingen som en koalitionsmedlem och vara en del i planering och 

genomförande eller som en motståndare till en angripare som har stora resurser. Som officer i 

Försvarsmakten är det av vikt att förstå de teorier som ligger till grund och format utvecklingen 

av våra stridskrafter och doktriner. Det är då som officeraren har möjlighet att kritiskt granska 

och bidra till fortsatt utveckling. Denna undersökning visar att det inte bara finns en 

teoriförklaring till OAF vilket innebär att en framtida planering kräver förståelse och kunskap 

för att nå framgång. 

5.4.  Behov av vidare forskning 

Resultatet av denna undersökning visar att Papes och Wardens teorier till del kan förklara hur 

flygstridskrafterna användes under OAF. För att stärka eller eventuellt falsifiera teorierna 

föreslås att teorierna prövas på fler moderna fall där luftstridskrafter använts. Fallen kan både 

studeras med ett lyckat och-/eller misslyckat perspektiv. Vidare skulle det vara intressant att 
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välja variabler ur båda teorierna och pröva dessa i ett annat fall för att se om en kombination av 

Pape och Wardens teorier kan leda till framgång. 

Andra förslag på fortsatt forskning är att studera hur en småstat bäst kan använda sina 

flygstridskrafter för att vinna framgång. Till exempel genom att studera hur serberna agerade 

under konflikten, vilket kan vara av värde ur ett svenskt perspektiv. Vidare kan forskning 

studera hur doktrinutvecklingen påverkades efter OAF både ur ett västligt och ett ryskt 

perspektiv. 
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