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ABSTRACT: 

In today’s modern conflicts air power has proven to be a major contributing factor towards success. 

Whether the conflict is of regular or irregular nature, air power has many positive attributes that can 

play a crucial role in the result of the battle. However there are cases where air superiority was 

achieved but the outcome of the conflict didn’t result in success. Which indicates that air power isn’t 

always the key to success. To examine this further it is necessary to test an air theory on two separate 

cases that are similar but different in one aspect, the outcome. The theory that is used to examine 

the two cases is Robert Pape´s theory “Coercive by denial”, because this theory has been criticized 

that it does not function on modern and irregular conflicts.  

 

The purpose of this thesis is to implement Pape´s air theory “Coercive by denial” to see if this theory 

can explain the differences in the outcome between the two battles of Fallujah in Iraq 2004 by using 

a comparative case study. Although air superiority was achieved in both battles the first is considered 

a failure, the second a success. 

 

The results of the research show that the theory cannot explain why the second battle was successful 

and the first one was a failure. The result shows that Pape´s statement about what to target first in 

an irregular conflict to have the highest effect against insurgents isn’t always right. The result shows 

that the second battle was more focused on attacking the enemy’s logistics then the first battle. That 

could be a reason why the second battle was a success but it is against Pape´s own statement in his 

theory. The main conclusion of the thesis is that “Coercive by denial” cannot explain the variation 

in the outcome of the battles of Fallujah, and Pape´s theory can be questioned. This indicates the 

necessity of further studies on Pape’s theory on irregular conflicts. 

 

Nyckelord: Den nekande operationskonsten, Fallujah, luftmakt, irreguljära konflikter, Robert Pape 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer först problemformuleringen presenteras som är skälet till undersök-

ningen i studien därefter kommer syfte och frågeställning presenteras. Tidigare forskning om 

luftmaktens bidrag inom irreguljära konflikter och den nekande operationskonsten kommer att 

presenteras.1 För att slutligen redovisa de avgränsningar författaren har valt att göra inför under-

sökningen och sedan avsluta med en disposition av hur studien är upplagd. 

 

1.1 Problemformulering 

Luftherravälde har bevisligen varit en bidragande faktor vid irreguljära konflikter även i urbana 

miljöer.2 Luftmakten i irreguljära konflikter kan bidra med inhämtning av information, trans-

port av personal, övervakning, spaning och användandet av precisionsgranater för att undvika 

att utsätta civila för skada.3 Utifrån de möjligheter luftmakten kan bidra med i irreguljära kon-

flikter, finns det exempel på när luftmakten har haft en avgörande roll. 

 

Ett exempel är ifrån de irreguljära konflikterna i Irak som ägde rum mellan åren 2003-2011, då 

en del av slagen skedde i urban miljö. Slaget som luftmakten hade en avgörande roll var i det 

andra slaget vid Fallujah.4 De två slagen om Fallujah stod mellan insurgenter och en koalitions-

styrka av reguljära förband ledda av USA. Det första slaget var utfallet ett misslyckande för 

koalitionsstyrkan trots att de hade luftherravälde och tillgång till de möjligheter luftmakten 

kunde bidra med.5 Enligt artikeln ”The Battles of Al-Fallujah: Urban Warfare and the Growth 

of Air Power” nämns det att i det andra slaget om Fallujah var luftmakten en viktig del samt 

hade en avgörande roll varför slaget ledde till seger.6  

 

Fallen vid Fallujah är intressanta eftersom de är lika på många oberoende variabler förutom på 

utfallen. Utifrån det blir fallen intressanta för att pröva en luftmaktsteori mot fallen. För att se 

                                                 
1 Irreguljära konflikter karaktäriseras med gerillataktik och icke statliga aktörer. Motståndaren förknippas som 

insurgenter som uppträder i mindre enheter över större ytor. Definitionen är enligt Pape beskrivning av gerilla 

krigsföring. Pape, 1996., Sid. 30-31 
2 Dunlap, 2008., Sid. 52 
3 Peck, 2007., Sid. 11 
4 Head, 2013., Sid. 34 
5 Ibid., Sid. 35-38 
6 Ibid., Sid. 34 
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i vilken utsträckning teorin kan förklara variationen i fallen och om teorin är lämplig vid irre-

guljära konflikter i urban miljö. Valet av teorin förklaras senare i kapitlet och varför teorin är 

lämplig att prövas. 

 

1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att genom en teoriprövande fallstudie med mest lika – design som 

forskningsstrategi, undersöka om Robert Papes luftmaktsteori, den nekande operationskonsten, 

kan förklara varför utfallen vid Fallujah skiljer sig åt. Detta är av intresse då det tidigare togs 

upp i problemformuleringen, var det första slaget ett misslyckande och det andra var inte det. 

 

1.3 Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen och syftet för undersökningen har en frågeställning tagits fram 

för att lösa problemet.  

 

I vilken utsträckning kan Robert Papes teori, den nekande operationskonsten, förklara variat-

ionen i utfallen av slagen vid Fallujah? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det aktuella forskningsläget kommer att inledningsvis redogöra för luftmaktens betydelse i ir-

reguljära konflikter samt forskning kring den nekande operationskonsten. De forskningsartiklar 

som kommer att nyttjas är samtliga vetenskapligt granskade. Slutligen presenteras en samman-

fattning, utifrån den tidigare forskningen, med en forskningslucka som författaren har identifi-

erat. 

 

Tidigare forskning om luftmakt inom irreguljära konflikter är för att skapa en förståelse angå-

ende aktuellt forskningsläge gällande luftmaktens betydelse och roll i irreguljära konflikter. 

Vilket innebär att tidigare iakttagelser när luftmakten har använts vid irreguljära konflikter 

kommer att skildras och vilka för respektive nackdelar har upptäckts av tidigare forskare. 

 

Tidigare forskning kring den nekande operationskonsten är väsentlig eftersom undersökningen 

är teoriprövande, vilket innebär att det är teorin som står i centrum. Den tidigare forskningen 

tjänar även ett syfte att visa vad andra teoretiker har för inställning mot den nekande operat-

ionskonsten som är viktigt att förhålla sig till vid undersökningen samt vid teoridelen. 
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1.4.1 Tidigare forskning om luftmakt inom irreguljära konflikter 

Allen Peck har skrivit en artikel där han lyfter vilken avgörande roll luftmakten har inom irre-

guljär krigföring. Peck nämner de asymmetriska fördelarna luftmakten kan bidra med i irregul-

jära konflikter. Bekämpning av mål med precisionsammunition och inhämtning av information 

är några av de fördelar Peck nämner i sin artikel som kan vara avgörande i irreguljära konflik-

ter.7 Även David Jordan nämner att luftmaktens nyttjande av precisionsammunition i irreguljära 

konflikter har en bra effekt om det används på rätt sätt. För att effekten av precisionsammunit-

ion ska bli bra behövs marktrupper som leder in granaterna mot insurgenterna.8 Jordan nämner 

även att det finns svårigheter med att slå direkt mot insurgenterna. Problemet är vid lokali-

seringen av insurgenterna och attackerna har inte alltid varit med tillräckligt bra precision. Vil-

ket innebär att luftmakten förlorar den effekten den kan bidra med.9 Det uppmärksammas även 

av Dennis Drew att det finns svårigheter med att lokalisera insurgenterna, när de kan smälta in 

bland befolkningen och försvinna. Problemen som uppstår är det inte finns några tydliga mål 

genom att insurgenterna nyttjar civila i deras taktik för att skydda sig själva.10 

 

Charles Dunlap tar även upp att precisionsammunitionen är en av fördelarna luftmakten kan 

bidra med. Dunlap nämner även luftmaktens uthållighet har förbättras genom åren vilket inne-

bär att sensorer för informationsinhämtning, övervakning och spaningen kan användas under 

en längre tid.11 Dunlap nämner även de psykologiska effekterna luftmakten har mot insurgen-

terna genom att enbart göra dem medvetna att det finns ett hot från ovan.12 Genom luftmaktens 

förbättring gällande förmågor med uthållighet, precisionsbekämpning och psykologiska effekt 

menar Dunlap att luftmakten är förstahandsvalet vid irreguljära konflikter även i urbanmiljö.13  

                                                 
7 Peck, 2007., Sid. 11 
8 Jordan, 2007., Sid. 105-107 
9 Ibid., Sid. 109 
10 Drew, 1998., Sid. 811 
11 Dunlap, 2008., Sid. 57 
12 Ibid., Sid. 58-59 
13 Ibid., Sid. 53 
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1.4.2 Tidigare forskning kring den nekande operationskonsten 

Robert Pape analyserar dynamiken av militära tvångsmakter i Bombing to Win: Air Power and 

Coercion in War.14 Syftet med boken är att presentera en teori som kan förklara framgångar 

och misslyckande vid nyttjandet av militär tvångsmakt genom att pröva teorin mot alla offen-

siva luftmaktsoperationer som har ägt rum under 1900-talet.15 Pape redogör för fyra militära 

tvångsmaktsteorier i sin bok. Teorierna är; den straffande operationskonsten, den dekapiterande 

operationskonsten, den riskgenererande operationskonsten och den nekande operationskons-

ten.16 Pape utmanar andra militära tvångsmaktsteorier som omfattar att luftmakten genomför 

strategiska bombanfall mot samhället, vilket betyder att civila hamnar i riskzonen. Strategiska 

bombningar har visats vara effektiva och tvingar motståndaren att kapitulera för att inte sam-

hället ska ta mer skada.17 Det Pape kommer fram till är att militär tvångsmakt har störst sanno-

likhet att lyckas när den fokuserar på motståndarens militära sårbarheter och inte civila sårbar-

heter.18 

 

Två andra teoretiker inom luftmakt kritiserar Papes teori och resultat gällande militär tvångs-

makt. John Warden nämner att nyttjandet av strategiska bombanfall är billigare, snabbare och 

förlusterna blir färre än det Pape förespråkar med att slå mot motståndarens industrier. Warden 

menar att Papes teori är omodern och fungerar inte för kommande moderna konflikter.19 War-

den hävdar även att Papes kategorisering av de fyra olika teorierna är beskrivna felaktiga i 

synnerhet Wardens egna teori, den dekapiterande operationskonsten.20 Enligt Barry Watts har 

Pape anpassat de fall som har undersökt för att resultatet ska visa fördelar för Papes teori. Watts 

menar att Pape har använt de fallen för att endast visa vilka fördelar teorin ger och därefter blir 

inte resultatet av fallstudien trovärt.21 

 

Pape besvarar Warden och Watts kritik i artikeln ”The Air Force Strikes Back: A Reply to 

Watts and Warden”.22 Pape svarar att en del av kritiken som har getts kan stämma. Pape visar 

förståelse för det men ingen av Warden eller Watts kan visa att en luftmakts teori för militär 

                                                 
14 Pape, 1996., Sid. 1 
15 Ibid., Sid. 9 
16 Ibid., Sid. 57 
17 Pape, 1997., Sid. 191-192 
18 Pape, 1996., Sid. 19 
19 Warden, 1997., Sid. 190   
20 Ibid., Sid. 182 & Sid. 173 
21 Watts, 1997., Sid. 124   
22 Pape, 1997., Sid. 191 
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tvångsmakt som innefattar hot eller attacker mot civila har någonsin lyckats under 1900-talet. 

Pape redogör att enligt undersökningarna som har gjorts i Bombing to Win: Air Power and 

Coercion in War finns det inga sådana fall som har lyckats.23 

 

1.4.3 Sammanfattning av identifierad forskningslucka 

Den tidigare forskningen har visat en konsensus gällande luftmaktens roll i irreguljära konflik-

ter. Precisionsbekämpning och underrättelser är till stor del luftmaktens viktigaste bidragande 

faktorer vid irreguljära konflikter. Samarbetet mellan marktrupperna och luftmakten är även en 

viktig del för att lyckas. Genom att lokalisera insurgenterna och bekämpa tydliga mål utan att 

åstadkomma onödiga civila förluster. Eftersom tidigare forskningen har gett en bild av insur-

genternas uppträdande bland civilbefolkningen och nyttjar dem till eget skydd. Den nekande 

operationskonsten är den enda teorin som tar hänsyn till nyttjande direkt understöd till mark-

trupperna och de övriga teorier inkluderar inte marktruppernas betydelse. Något som saknades 

i kritiken mot den nekande operationskonsten som inte togs upp var den nekande operations-

konsten vid irreguljära konflikter samt i urbanmiljö. Pape tar själv upp att den nekande operat-

ionskonsten inte är lika effektiv mot en irreguljär motståndare. Då ligger effekten främst i di-

rekta attacker mot motståndaren och mindre mot understödsfunktionerna.24 

 

Den identifierade forskningsluckan som har upptäckts är att genom att pröva Papes teori, den 

nekande operationskonsten, på de två slagen vid Fallujah för att undersöka i vilken utsträckning 

luftmakten bidrog till variationen i utfallen i de två slagen. Teorin är hållbar eftersom i de valda 

fallen är en betydande faktor marktrupperna. Detta genomförs genom en teoriprövande studie, 

vilket prövar om den nekande operationskonsten kan användas vid irreguljära konflikter. Ett 

behov som behöver undersökas eftersom att Pape nämner att teorin inte har lika stor effekt mot 

en irreguljär motståndare.  

                                                 
23 Pape, 1997., Sid. 195 
24 Pape, 1996., Sid. 79 
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1.5 Avgränsningar  

En avgränsning i studien är att endast undersöka och analysera slagen vid Fallujah ur ett luft-

maktsperspektiv för att kunna pröva teorin. Därför kommer inga förklaringar sökas som inte 

har en koppling till luftmakten. Avgränsningen är till för att teorin har fokus mot luftmakten 

och kan inte ge förklaringar för vad de andra förmågorna hade för påverkan på utfallen vid de 

två slagen om Fallujah. 

 

Därefter avgränsas undersökning till att endast undersöka de två operationerna, Vigilant Re-

solve och Phantom Fury. Tidsperioden innan och mellan operationerna kommer inte att under-

sökas, anledningen till det är för att endast pröva teorin mot användandet av luftmakten under 

genomförandet av operationerna för att säkerställa att rätt fenomen undersöks i fallstudien.  

 

Den sista avgränsningen är att endast ta med två av tre delar ur den valda teorin, den nekande 

operationskonsten, eftersom Pape nämner i Bombing to win: air power and coercion in war att 

en av strategierna för den nekande operationskonsten, strategisk interdiktion, endast har effekt 

i längre operationer och har begränsad effekt vid kortare operationer.25 Ytterligare motiveringar 

och kritik mot valet av teorin redogörs i teorikapitlet. 

 

1.6 Disposition 

I det andra kapitlet presenteras inledningsvis teorin som används i undersökningen för att slut-

ligen presentera de motiv för vald teori samt kritik mot teorin. 

 

I det tredje kapitlet presenteras argument till val av fall och forskningsstrategin som nyttjas vid 

undersökningen av fallen. En beskrivning av kritik och motiv för valet av forskningsstrategin 

presenteras. Därefter redovisas materialet som används i undersökningen och en källkritisk 

granskning av materialet. Slutligen presenteras operationaliseringen av teorin och analysverk-

tyget för undersökningen.  

 

I fjärde kapitlet presenteras inledningsvis resultatet av analysen utifrån de operationella indika-

torerna som har genereras ifrån teorin i kapitel tre. Därefter analyseras fallen med hjälp av 

                                                 
25 Pape, 1996., Sid. 75 
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indikatorerna för att pröva teorin mot de två operationerna vid Fallujah. För att slutligen pre-

sentera kritik av analysens genomförande.   

 

I det femte och avslutande kapitlet besvaras frågeställningen som presenterades i kapitel ett. 

Därefter förs en diskussion gällande val som har gjorts i studien och undersökningen diskuteras. 

För att slutligen presentera förslag till vidare forskning och undersökningens relevans för pro-

fessionen. 

 

2. Teori 

Denna undersökning är en teoriprövande studie på en av Papes teorier ur boken Bombing to 

Win: air power and coercion in war. Teorin som ska prövas är den nekande operationskonsten, 

som består av tre olika strategier. Utifrån forskningsöversikten och den identifierade forsk-

ningsluckan finns det ett behov att pröva Papes teori. Eftersom teorin kritiseras att den inte är 

tillämpbar vid irreguljära konflikter. I teoridelen kommer även de andra teorierna som Pape tar 

upp i Bombing to Win: air power and coercion in war att redovisas. I syfte för att ge läsaren en 

ökad förståelse vad det finns för andra teorier inom militär tvångsmakt.  

 

2.1 Bombing To Win: Air Power and Coercion in War 

I forskningsöversikten syftar boken Bombing to Win att presentera en teori som förklarar fram-

gång och misslyckanden med militär tvångsmakt genom att Pape genomför en kvantitativ 

undersökning på alla offensiva flygoperationer som har genomförts under 1900-talet. Pape vill 

visa med sin undersökning att militär tvångsmakt har störst effekt när den används mot mot-

ståndarens militära sårbarheter och inte mot civila sårbarheter.26 I Bombing to Win: air power 

and coercion in war beskrivs ytterligare tre teorier från andra teoretiker gällande militär tvångs-

makt. De teorierna kommer att beskrivas kortfattat nedan samt vilken teoretiker som är associ-

erad till respektive teori.  

 

Den dekapiterande operationskonsten, associeras främst med John Warden. Den utvecklades 

genom nyttjandet av precisionsammunition och därefter kunde attacker genomföras mot ledar-

skapet samt viktiga kommunikations centraler hos motståndaren. Vilket leder till att motstån-

darens effekt på slagfältet bryts ner genom bekämpning av deras förmåga att leda.27 

                                                 
26 Pape, 1996., Sid. 19 
27 Ibid., Sid. 79 
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Den straffande operationskonsten, associeras främst med teoretikerna Douhet, Trenchard och 

den brittiska Air Corps School. Teorin syftar främst att slå mot nyckelpunkter i infrastrukturen 

som ska leda till uppror hos civilbefolkningen mot regeringen på motståndarsidan.28 

 

Den riskgenerande operationskonsten, associeras främst med teoretikern Thomas Schelling. 

Teorin syftar främst mot att det sker en ökning för risken att civila påverkas av konflikten. 

Vilket innebär att motståndaren tvingas att ge efter för att civila inte ska ta mer skada. Teorin 

fokuserar att slå mot samhället och dess infrastruktur.29 

 

2.1.2 Den nekande operationskonsten 

Den nekande operationskonsten syftar till att påverka motståndaren genom att nyttja luftmakten 

till den punkt då motståndaren har försvagats tillräckligt och egna marktrupper kan ta terräng 

utan att själva ta större onödiga förluster.30 Operationer med nekande operationskonsten brukar 

generellt inrikta sig mot att förstöra motståndarens vapendepåer eller fabriker, förbjuda att un-

derhållsresurser når fronten, förhindra motståndarens rörelsefrihet samt kommunikation på 

slagfältet. Denna inriktning skapar en utnötning av motståndarens trupper i fält eftersom de 

nekas att tillföra ny materiel samt nya trupper.31 Teorin om den nekande operationskonsten 

uppkom under andra världskriget, när Tyskland använde sig av strategin. Exemplet förklarar 

att Nederländerna kapitulerade fast de hade trupper kvar i fält som skyddade fronten mot Tysk-

land. De blev övertygade att de inte kunde hålla fronten längre eftersom det tyska Luftwaffe 

genomförde upprepande bombningar.32 

 

Den nekande operationskonsten består av tre olika strategier; understöd till marktrupper, stra-

tegisk interdiktion och operativ interdiktion.33  

 

Den första strategin som utvecklades var understöd till marktrupperna. Den uppkom under 

första världskriget och syftet med den var att understödja marktrupperna genom att inhämta 

                                                 
28 Pape, 1996., Sid. 57-59 
29 Ibid., Sid. 66-67 
30 Ibid., Sid. 69 
31 Ibid., Sid. 69 
32 Ibid., Sid. 70 
33 Ibid., Sid. 70-72 
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information, slå mot motståndarens främsta linjer samt slå mot motståndarens logistikfunkt-

ioner som befanns sig direkt bakom motståndarens front. Tyskland var först med att testa stra-

tegin genom att nyttja bombflygen för att försvaga motståndarens styrka. Vilket ledde till att 

marktrupperna kunde, med hjälp av understödet, ta terräng förbi motståndarens linje och för-

svara tagen terräng mot en försvagad motståndare.34 Den viktigaste delen i strategin var att med 

luftmakten slå mot motståndarens försök att förstärka upp på de platser som marktrupperna 

hade brutit sig igenom.35 Anledningen till att strategin togs fram var lärdomar hade uppkommit 

ifrån tidigare luftmaktstrategier, som innebar att slå mot civilbefolkningen och industriella mål, 

inte hade gett någon hög effekt.36 Close Air Support, CAS, nyttjades av koalitionsstyrkan i 

andra slaget vid Fallujah.37 Syftet med direkt understöd till marktrupperna är att skapa svaga 

platser i motståndarens försvar som marktrupperna kan utnyttja för att bryta sig igenom försva-

ret. Beroende på motståndarens uppträdande i försvaret, statiskt eller rörligt, förändras effekti-

viteten av direkt understöd.38 

 

Den andra strategin, strategisk interdiktion, involverar operationer mot motståndarens militära 

industrier. För att antingen slå ut deras produktion av militära medel eller att isolera dem. Syftet 

är att reducera motståndarens tillgång till vapen och krigsmateriel.39 Det finns två underlig-

gande teorier till strategisk interdiktion. De två olika teorierna har olika huvudfokus om hur 

strategisk interdiktion kan uppnås. En av teorierna är att slå mot enstaka kritiska delar av indu-

strin, som består av viktiga funktioner i produktionen av militärmateriel. Syftet med att enbart 

förstöra enstaka industrier var att högre effekt uppnåddes istället för att försöka förstöra alla 

industrier.40 Den andra teorin är att förstöra alla delarna i större systemen istället för att lägga 

kraft för att förstöra de kritiska delarna i systemen. Kontrasten till den första teorin är att syftet 

är att påverka flera industrier och helst samtidigt. Effektiva mål är transporter mellan industri-

erna och infrastrukturen såsom vägnätet, broar samt hamnar. Genom att stoppa tillförseln av 

resursers till industrierna stoppades även produktion av krigsmateriel.41 

 

                                                 
34 Pape, 1996., Sid. 70 
35 Ibid., Sid. 70 
36 Ibid., Sid. 70-71 
37 Head, 2013., Sid. 39 
38 Pape, 1996., Sid. 78 
39 Ibid., Sid. 71 
40 Ibid., Sid. 71-72 
41 Ibid., Sid. 72 
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Den tredje strategin, operativ interdiktion, är den sista inom den nekande operationskonsten. 

Fokus för operativ interdiktion är att slå mot motståndarens bakre understödsfunktioner. Un-

derstödsfunktionerna är motståndarens taktiska underhållsnätverk, reserver och motståndarens 

ledningsplatser. Syftet är att paralysera motståndarens förmåga att flytta och koordinera trup-

perna på slagfältet.42 Användandet av strategin ger mest effekt när motståndarens har ett rörligt 

försvar eftersom det är enklare att begränsa motståndarens flöde av logistik, förstärkningar och 

det blir svårare att koordinera försvaret. Kontrasten till ett rörligt försvar är om motståndaren 

har ett statiskt försvar som är förstärkt med fortifikationer. Strategin blir mer tidkostande och 

svårare att uppnå eftersom motståndaren måste isoleras ifrån alla sorts tillflöden av underhåll.43 

 

2.2 Kritik och motiv till vald teori 

I forskningsöversikten av teorin tar Warden upp en del kritik och även Pape kritiserar sin egen 

teori. Kritiken blir tillika en del av argumenten till varför teorin ska prövas mot valda fall. Kritik 

mot teorin är att den inte anses vara lämplig vid irreguljära konflikter samt i modern tid. Pape 

nämner att den inte är lika effektiv mot en irreguljär motståndare och Warden nämner att den 

är för omodern för nuvarande konflikter. Strategisk interdiktion kommer att avgränsas och inte 

analyseras för att strategin är endast användbar vid längre konflikter.44 Enligt Pape är strategisk 

interdiktion i mindre konflikter endast effektiv om civila straffas istället för motståndarens mi-

litära industrier.45 Civila förluster var något som koalitionsstyrkan ville undvika i operation-

erna, därför blir argumentet att inte undersöka strategisk interdiktion eftersom det går emot 

koalitionsstyrkans inriktning.46 

 

Ett motiv för vald teori är att pröva den i en modern konflikt mot en irreguljär motståndare för 

att kunna ifrågasätta Wardens och Papes kritik. Ytterligare argument är att operationerna som 

ska undersökas är i grunden markoperationer och teorin inriktar sig till att ge understöd till 

marktrupperna, vilket de andra nekande teorierna inte tar hänsyn till. Ett annat motiv för vald 

teori är att den nekande operationskonsten inte syftar att orsaka skada mot civilbefolkningen. 

Det nämndes ovan att det var koalitionsstyrkans inriktning i operationerna. Forskningsöversik-

ten tog även upp att vid precisionsbekämpning var det viktigt att kunna urskilja insurgenterna 

                                                 
42 Pape, 1996., Sid. 72 
43 Ibid., Sid. 77-78 
44 Ibid., Sid. 75 
45 Ibid., Sid. 75 
46 Head, 2013., Sid. 37 
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och civila. Att samarbetet mellan marktrupperna och luftmakten var viktigt för att kunna göra 

det, vilket blir ytterligare ett motiv för vald teori eftersom den inkluderar marktruppernas bety-

delse. 

 

3. Metod 

Inledningsvis presenteras val av fall och forskningsstrategin som nyttjas i undersökningen. 

Därefter redogörs motiv och kritik för valen författaren har gjort. För att sedan presentera 

materialet som används i undersökningen och en källkritisk granskning av materialet. Slutli-

gen presenteras operationaliseringen av teorin och analysverktyget. 

 

3.1 Val av fall 

I inledningen togs det upp att tidigare forskning har visat att luftherravälde vid irreguljära kon-

flikter har varit en bidragande faktor även i urbana miljöer.47 Utifrån det finns det exempel på 

irreguljära konflikter då luftmakten har haft en avgörande roll. Valet av de två fallen vid Fallu-

jah visar en god lämplighet att undersöka eftersom i de båda fallen hade koalitionsstyrkan luft-

herravälde men fallen skiljer sig åt i utfallen av slagen.48 Konflikten utspelar sig i modern tid i 

en urban miljö mellan en reguljär och en irreguljär styrka.  

 

Det första fallet är operationen Vigilant Resolve som var ett militärt misslyckande för koalit-

ionsstyrkan. Därför att operationen fick avbrytas tidigare på grund av lokalbefolkningens miss-

nöje mot koalitionsstyrkan.49 Operationen genomfördes mellan april och maj 2004 i staden Fal-

lujah. Deltagarna i fallet var en amerikansk ledd koalitionsstyrka och insurgenter som befanns 

sig i staden.50 

 

Det andra fallet som är operation Phantom Fury, som var en seger för koalitionsstyrkan, ägde 

rum endast sex månader efter den första operationen mellan november och december 2004.51 

Under den perioden hade antalet insurgenter i staden ökat och insurgenterna hade genomfört 

förberedelser för att stoppa kommande anfall från koalitionsstyrkan. Många av de insurgenter 

                                                 
47 Dunlap, 2008., Sid. 52 
48 Head, 2013., Sid. 35-38 
49 Malkasian, 2006., Sid. 423 
50 Head, 2013., Sid. 36-38  
51 Ibid., Sid. 40 
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som hade tillkommit till staden var islamska extremister som var villiga att dö för stoppa koalit-

ionsstyrkan. Förberedelserna bestod av förberedda värn, tunnelsystem i staden, förberedda mi-

neringar i övergivna hus och gatorna blockerades.52 Koalitionsstyrkan genomförde samtidigt 

egna förberedelser genom att upprätta kontrollplatser runt staden för att stoppa insurgenter möj-

lighet till fly från staden, de genomförde spaning för att kunna kartlägga staden och attacker 

mot insurgenterna.53 

 

Det intressanta mellan fallen och motiv till att genomföra denna undersökning, förutom att un-

dersöka om en luftmaktsteori kan förklara variationen i utfallen vid de båda fallen, är att vid 

det andra slaget om Fallujah hade insurgenterna ökat i antalet samt genomfört förberedelser 

under sex månader. Vilket innebär att insurgenterna var förberedda på att möta ett kommande 

anfall från koalitionsstyrkan men ändå ledde det till en seger för koalitionsstyrkan. Enligt arti-

keln ”The Battles of Al-Fallujah: Urban Warfare and the Growth of Air Power” hade luftmakten 

en stor roll i operationen Phantom Fury.54 Utifrån forskningsöversikten om den nekande oper-

ationskonsten är det lämpligt att pröva teorin mot valda fall för att undersöka om variationen 

av utfallen kan förklaras. Följande tabell visar att val av fall ger en möjlighet till att genomföra 

en fallstudie med mest lika – design. 

 

Variabler  Faktorer  Fall 1, Vigilant Resolve Fall 2, Phantom Fury 

Oberoende variabel Huvudmål Säkra Fallujah ifrån insur-

genterna  

Säkra Fallujah ifrån insur-

genterna 

Oberoende variabel Tid April – maj 2004 November – december 

2004 

Oberoende variabel Plats Staden Fallujah Staden Fallujah 

Oberoende variabel Miljö Urban Urban 

Oberoende variabel Parter Insurgenter – Koalitionen  Insurgenter – Koalitionen 

Oberoende variabel Försvarsföreberedelser  Ont om tid Gott om tid 

Beroende variabel Utfall Misslyckande Lyckad 

Tabell 1: Variabelmatris för fallstudie mest lika – design  

                                                 
52 Head, 2013., Sid. 39 
53 Ibid., Sid. 38 
54 Ibid., Sid. 40 
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3.2 Mest lika – design  

Metoden för att genomföra undersökningen är en fallstudie med mest lika – design.55 Metoden 

kan även beskrivas som en kontrollerande jämförelse.56 Att använda metoden fallstudie med 

mest – lika design är det mest lämpligt att göra en jämförelse mellan fall som är så lika varandra 

som möjligt på relevanta oberoende variabler förutom på den variabeln som står i centrum för 

undersökningen.57 Vald metod passar väl in på de fallen som ska undersökas eftersom likhet-

erna mellan fallen är i sådan stor utsträckning men det finns en skillnad och det är utfallet. De 

likheter som finns mellan fallen är att det utspelar sig vid samma tid, mellan samma partner, 

samma plats, i samma miljö och har samma huvudmål men skillnaden är utfallet mellan fallen. 

Utfallet blir den beroende variabeln i undersökningen.58 Detta tydliggörs i tidigare tabellen 

ovan som visar att en fallstudie med mest lika – design är lämplig att använda. Motivet till att 

valda fall är lämpliga för vald forskningsdesign är beskrivet tidigare ovan, de olika relevanta 

oberoende variablerna har tydliggjorts samt att den beroende variabeln i fallen har en variation. 

En viktig del är att den beroende variabeln har en god och tydlig variation. För om variationen 

är otydlig finns det en risk att den kausala relationen uppfattas felaktigt.59 

 

3.2.1 Fallstudie 

Forskningsstrategin för undersökningen kommer att vara en fallstudie av de två fallen som 

nämndes tidigare i kapitlet. Fallstudier är ämnade till att samla in mycket information om ett 

avgränsat fenomen, det avgränsade fenomenet är fallen som ska undersökas.60 Inhämtningen 

av data till analysen kommer en kvalitativ ansats att användas för att analysera empirin som 

består av andrahandskällor i textform. En kvalitativ textanalys används för att med hjälp av 

analysverktyget kunna upptäcka det som är centralt för undersökningen. Genom att använda 

analysverktyget och noggrant granska källorna för att finna det som ligger dolt under ytan för 

att besvara frågeställningen tillskillnad ifrån en kvantitativ ansats.61 

 

                                                 
55 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 101 
56 George & Bennett, 2005., Sid. 151 
57 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 102 
58 Ibid., Sid. 102-103 
59 Ibid., Sid. 103 
60 Johannessen & Tufte, 2003., Sid. 56 
61 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 211 
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Målsättningen med fallstudien som Martyn Denscombe framhäver är att belysa det generella 

genom att titta på det enskilda.62 Denscombe tar även upp att i en fallstudie ska det finnas tyd-

liga gränser om vad som ingår i fallet. Utan tydliga gränser finns det en risk att fallstudien 

undersöker något som inte har med fallet att göra.63 Detta undviks genom att undersökningen 

genomförs med en distinkt gräns som avgränsar de fall som undersöks. De två operationerna 

som ska undersöks ramas in genom att endast undersöka det som sker mellan start och slutda-

tumet för respektive operation. Det blir den distinkta gränsen som ser till att inte undersök-

ningen hamnar utanför det som är relevant för studien. En annan tydlig gräns är att endast un-

dersöka operationerna utifrån luftmaktens bidrag i fallen för att kunna besvara på frågeställ-

ningen. 

 

3.3 Kritik och motiv till vald metod 

Nackdelen med att välja fallstudier som forskningsstrategi är generaliserbarheten i resultatet. 

Vilket kan påverka trovärdigheten i de generaliseringar som har gjorts i resultatet eftersom det 

är begränsat till ett fåtal fall som har undersökts. Det betyder att fallen som undersöks behöver 

förstås utifrån liknade kontext, i detta fall luftmakten mot en irreguljär motståndare i urban 

miljö.64 Ytterligare en nackdel är om fallstudiens gränser är otydliga, vilket innebär att svårig-

heter uppstår i det som ska undersökas och vad som inte ska undersökas. Författaren är med-

veten om detta och för att undvika problemet är det viktigt att noggrannhet genomsyrar under-

sökningen av empirin, för att inte hamna utanför det fenomen som ska undersökas. 

 

Motivet för fallstudier är att det är fördelaktigt att pröva teorier med fallstudier som tillväga-

gångsätt, vilken denna undersökning syftar till. Fallstudier stödjer även användningen av flera 

datakällor, vilket underlättar möjligheten att bekräfta data genom triangulering av källorna.65 

Fallstudien kommer att underlätta för undersökningen av empirin som består av fyra litterära 

verk och en vetenskaplig artikel. Genom att analysera empirin inom de gränserna som är fast-

ställda för fallstudien och att kunna granska verken kritiskt i de delar som är relevant för under-

sökningen. Materialet kommer att diskuteras i kommande del genom att redovisa vad som kom-

mer att användas samt hur materialet har källkritiskt behandlats. 

 

                                                 
62 Denscombe, 2009., Sid 60 
63 Ibid., Sid 70 
64 Ibid., Sid. 72 
65 Ibid., Sid. 71 
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3.4 Material diskussion 

Materialet består av fyra litterära verk och en vetenskaplig artikel. Materialet har en nära an-

knytning till de operationer som ska undersökas. Materialet utger endast observationer ifrån 

koalitionsstyrkan sida och inget material ifrån insurgenterna har identifieras vid sökandet av 

material. Motiv för att nyttja fyra olika källor är för att öka trovärdigheten i undersökningen 

genom att nyttja flera oberoende källor. Detta medger att data som samlas in i undersökningen 

kan bedömas om den är trovärdig eller inte. Nedan kommer inledningsvis materialet att presen-

teras för att därefter källkritisk granska materialet utifrån äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens kriteriet.66 

 

No true glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah, är skriven av Bing West och 

utgavs 2005. Boken omfattar båda operationerna vid Fallujah och West har samlat in informat-

ion genom att spendera 16 månader i Fallujah med att observera amerikanska styrkorna som 

medverkade. West genomförde över 700 intervjuer med soldater som befanns sig i området.67 

 

The Battle for Fallujah: occupation, resistance and stalemate in the war in Iraq, är skriven av 

Vincent Foulk och utgavs 2007. Foulk är en amerikansk officer som tjänstgjorde under kriget i 

Irak och deltog under operationerna som genomfördes vid Fallujah. Foulk bygger sin bok uti-

från egna observationer och redogörelser av operationerna. Boken omfattar båda operationerna 

som genomfördes vid Fallujah.68 

 

Fighting For Fallujah: A New Dawn for Iraq, är skriven av John Ballard och utgavs 2006. 

Ballard är en amerikansk officer som tjänstgjorde under Irakkriget och deltog vid operationer 

vid Fallujah. Även Ballards bok bygger på observationer och egna redogörelser av slagen som 

skedde. Boken omfattar bägge operationerna som genomfördes vid Fallujah.69 

 

Operation Phantom Fury: the assault and capture of Fallujah, Iraq, är skriven av Dick Champ 

och utgavs 2009. Champ är amerikansk officer som presenterar en detaljerad redogörelse av 

operation Phantom Fury baserat på intervjuer av de som deltog vid operationen. Boken omfattar 

information gällande båda operationerna men främst den andra operationen. Champ går in mer 

                                                 
66 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 288 
67 West, 2005., Sid. 359 
68 Foulk, 2007., Sid. 1 
69 Ballard, 2006., Sid. xiii 
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på detaljer vad som skedde dag för dag i operationen Phantom Fury, vilket de andra litterära 

verken inte gör.70 

 

Ytterligare ett verk i form av en vetenskaplig artikel skriven av William Head, används som 

empiri och forskning gällande luftmaktens betydelse i slagen vid Fallujah. Artikeln ”The Batt-

les of Al-Fallujah: Urban Warfare and the Growth of Air Power” utgavs 2013 och är veten-

skapligt granskad av databasen ProQuest. Artikeln består av en mängd olika intervjuer och ti-

digare verk om slagen vid Fallujah. 

 

3.4.1 Källkritik av material 

Materialet som kommer att användas har källkritiskt granskas utifrån de fyra olika källkriteri-

erna. Kriterierna som nämndes tidigare är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

 

En viktig del i sökandet av materialet är att källorna som används har en knytning till under-

sökningen och försäkrar att undersökningen undersöker de väsentliga delar för att kunna be-

svara frågeställningen. Detta har redogjorts i materialdiskussionen, genom att samtliga verk 

omfattar bägge operationerna vid Fallujah. Samtliga av de fyra litterära verken anses fylla äkt-

hetskriteriet och samtidighetskriteriet, genom att verken utgavs nära i tid till operationerna. 

Samtliga av författarna har antingen deltagit vid operationerna eller i West fall spenderat tid i 

området med att observera och intervjua de som deltog. Verken kan kritiseras i oberoende och 

tendens kriteriet. Författarna av verken är samtliga amerikanska medborgare och tre av dem är 

amerikanska officerare. Detta innebär att fakta som författarna har tagit med i verken kan blivit 

förvrängd eller i vissa fall utelämnats för att visa koalitionsstyrkan bättre sidor. I West fall som 

arbetade nära inpå de amerikanska styrkorna kan blivit påverkad av detta och det kan resultera 

i att boken kan blivit influerad av det. En huvudregel i källkritik är att aldrig tro på en ensam 

tendentiös källa, detta undviks genom att använda fyra olika oberoende källor i undersök-

ningen.71  

 

I boken Operation Phantom Fury påvisar boken att den är till viss del influerad av No true glory 

vilket betyder att den inte är en oberoende källa.72 Den väger upp för det kriteriet eftersom den 

är mer detaljerad i beskrivningen av den andra operationen, vilket är viktigt för undersökningen, 

                                                 
70 Champ, 2009., Sid. Omslagets insida 
71 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 295 
72 Champ, 2009., Sid. 1 
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än boken No true glory. Den vetenskapliga artikeln anses vara bristande i tendens och obero-

ende kriteriet eftersom delar av de litterära verken återfinns i artikeln. 

 

Efter materialet har granskas utifrån de fyra olika källkritiska kriterierna anses de brister i 

materialet kunna undvikas för att kunna presentera ett trovärdigt resultat av undersökningen 

genom att upprätthålla ett kritiskt tillvägagångsätt i undersökningen av materialet.73 

 

3.4 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av undersökningen begrundas forskningsetiken för att inte påverka eller 

ändra individers uppfattning. Undersökningen ämnar inte till att förändra eller påverka läsarens 

uppfattning om sig själva vilket kan leda till oönskade konsekvenser för läsaren. För att undvika 

det kommer etiska övervägande vara vitala i undersökningen.74 I presentationen av resultatet 

kommer även val att göras för att inte ändra synen på enskilda individer eller folkgrupper be-

grundas. Etiska problemställningar uppstår särskilt vid metoder som direkt berör människor 

som kan vara intervjuer, enkäter eller deltagande observationer. I de metoderna är det viktigt 

att skydda identiteten för de som är inblandade. I denna undersökning kommer inga namn på 

de personer som är inblandade i fallen för undersökningen presenteras för att skydda deras 

identitet och att god forskningsetik upprätthålls.75  

                                                 
73 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 296-297 
74 Johannessen & Tufte, 2003., Sid. 60-61 
75 Ibid., Sid. 63-65 
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3.5 Operationalisering 

För att undersökningen ska vara genomförbar krävs en operationalisering för att undersök-

ningen ska ha en god validitet. Operationaliseringen av teorin är till för att ta fram de operat-

ionella indikatorer som används vid undersökningen av empirin. Operationaliseringen har en 

stor betydelse för vilket resultat som undersökningen kommer fram till och hur säkert resultatet 

är.76 Operationaliseringen av teorin kommer endast genomföras på två av de tre delarna ur den 

nekande operationskonsten, vilket nämndes tidigare under avgränsningar. 

 

3.5.1 Teoretisk definition 

För att kunna genomföra undersökningen och uppnå en god validitet krävs det att den teoretiska 

definitionen av den nekande operationskonsten har en god överenskommelse med de operat-

ionella indikatorerna. Den teoretiska definitionen av de två delarna ur den nekande operations-

konsten, direkt understöd till marktrupper och operativ interdiktion kommer att definieras uti-

från Papes beskrivningen av begreppen. Motivet till att definiera teorin utifrån Papes egen för-

klaring av begreppen är för att det är teorin som står i fokus i undersökningen och att inte defi-

nitionen av teorin blir felaktig. De operationella indikatorerna som tas fram genom en operat-

ionalisering av teorin ska överensstämma med Papes definition av teorin.77 

 

3.5.2 Operationella indikatorer 

Utifrån teorin som ska prövas i undersökningen har variabler och indikatorer tagits fram. De 

absoluta variablerna som har tagits fram är de som ska pröva Papes teori mot fallen i undersök-

ningen.78 De absoluta variablerna består av Papes definition av direkt understöd till marktrupp 

och operativ interdiktion. De två valda fallen, operation Vigilant Resolve och Phantom Fury 

blir tillika de analysenheter som variablerna ska prövas mot.79 De operationella indikatorerna 

är till för att kunna finna de absoluta variablerna i analysenheterna. Indikatorerna agerar som 

ett stöd vid undersökningen av de empiriska underlaget och beskriver hur tillvägagångsättet 

kommer att gå till vid undersökningen.  

                                                 
76 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 56 
77 Ibid., Sid. 55-56 
78 Ibid., Sid. 53 
79 Ibid., Sid. 48 
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Variabel 1, Direkt understöd till marktrupper 

Den första variabeln ur den nekande operationskonsten är direkt understöd till marktrupper. 

Papes definition av variabeln är enligt följande; understöd till marktrupperna genom att luft-

makten nyttjas till informationsinhämtning, att slå mot motståndarens främsta linjer och att slå 

mot motståndarens logistikfunktioner som befanns sig direkt bakom motståndarens front.  Syf-

tet är att försvaga motståndarens front och skapa luckor i motståndarens försvar som kan ut-

nyttjas av anfallande styrka. Den viktigaste delen i strategin var att med luftmakten slå mot 

motståndarens försök att förstärka upp på de platser som marktrupperna hade brutit sig ige-

nom.80 Följande indikatorer kommer att sökas efter i det empiriska underlaget. 

 

Direkt understöd 

 Luftmakten användes för att slå mot insurgenter samt understödja med information till 

marktrupperna, i syfte att understödja marktrupperna som är i stridskontakt med insur-

genterna. 

 

Slå mot motståndarens logistikfunktioner 

 Luftmakten användes till att slå mot insurgenternas logistikfunktioner som befanns sig 

i närheten av striderna i staden Fallujah. 

 

Neka motståndaren till styrketillväxt vid genomslag 

 Luftmakten användes för att neka insurgenternas att förstärka upp de platser koalitionen 

har tagit, i syfte att isolera insurgenterna.  

                                                 
80 Pape, 1996., Sid. 70 & 78 
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Variabel 2, Operativ interdiktion 

Den andra variabeln ur den nekande operationskonsten är operativ interdiktion. Papes definition 

av variabeln är enligt följande; operativ interdiktion har sitt fokus mot motståndarens bakre 

understödsfunktioner. De viktigaste understödsfunktioner är motståndarens taktiska under-

hållsnätverk, motståndarens reserver och ledningsplatser. Syftet är att slå ut de viktiga under-

stödfunktionerna för att paralysera motståndarens förmåga att flytta och koordinera trupperna 

på slagfältet.81 Följande indikatorer kommer att sökas efter i det empiriska underlaget. 

 

Slå mot motståndarens taktiska underhållsnätverk 

 Luftmakten användes för att slå mot insurgenternas större underhållsupplag. Under-

hållsupplagen behöver inte befinna sig i närheten av striderna. 

 

Slå mot motståndarens reserver 

 Luftmakten användes för att slå mot platser som insurgenterna uppehåller sig vid såsom 

insurgenternas baser i Fallujah området. 

 

Slå mot motståndarens ledningsplatser 

 Luftmakten användes för att slå mot insurgenterna ledningsplatser, som kan vara insur-

genternas ledningscentraler eller viktiga delar för insurgenternas ledningsfunktion. 

 

3.5.3 Förhållningssätt till analysen 

De operationella indikatorerna syftar även att fastställa vilka värden variablerna får utifrån 

undersökningen av analysenheterna.82 De värden som variablerna kommer att få är beroende 

av vilken utsträckning indikatorerna återfinns i undersökningen. För att besvara frågeställ-

ningen genomförs en värdering av indikatorerna, som författaren har tagit fram själv för att 

möjliggöra mätning av variablerna och höja validiteten i undersökningen. Detta påverkar dock 

generaliserbarheten av resultatet, vilket författaren är medveten om.83 Värdena är indelade i tre 

olika alternativ. Den första är i hög utsträckning, det innebär att indikatorn kan återfinnas tre 

eller fler gånger i empirin. Den andra är i låg utsträckning, de innebär att indikatorn återfinns 

en eller två gånger i empirin. Den tredje är ingen evidens vilket innebär att det finns inga spår 

av indikatorn i analysenheterna. 

                                                 
81 Pape, 1996., Sid. 72 
82 Esaiasson et.al, 2017., Sid. 55 
83 George & Bennett, 2005., Sid. 22 
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För att en variabel ska kunna tilldelas ett värde av hög eller låg utsträckning ska den operation-

ella indikatorn finnas beskriven i det empiriska underlaget. Vid tilldelning av värdet hög ut-

sträckning för en variabel ska tre indikatorer återfinnas i empirin och minst en vara i hög ut-

sträckning. Vid tilldelning av värdet låg utsträckning för en variabel ska två av tre indikatorer 

återfinnas i empirin med minst en i låg utsträckning. Vid tilldelning av ingen evidens för en 

variabel ska inga indikatorer återfinnas i empirin. Värdena som variablerna får utifrån analys-

enheterna är till för att jämföra om teorin kan förklara skillnaden som finns i utfallet mellan de 

två operationerna. 

 

3.5.4 Kritik mot operationalisering 

Problematik som kan uppstå i undersökningen är att den första variabeln med indikatorerna 

luftanfall mot logistik och motståndarens reserver har likheter med den andra variabelns indi-

katorer. För att identifiera skillnaden i vilka indikatorer som kan finnas är beroende på hur det 

empiriska underlaget är utformat. Precisionen i beskrivningen av empirin är viktig för att kunna 

avgöra vilken indikator som har funnits. Om det finns spårbarhet av flera indikatorer i ett luft-

anfall redovisas det i respektive variabel. Vid operationaliseringen har även de teoretiska defi-

nitionerna översatts ifrån engelska till svenska av författaren som kan kritiseras eftersom tolk-

ningen av teorin kan variera i översättningen. Vilket kan innebära en skillnad mot andra under-

sökningar med samma teori om teorin tolkas på ett annorlunda sätt.  
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3.5.5 Analysverktyg 

 

  

Vigilant Resolve Phantom Fury 

Variabel Strategi inom re-

spektive variabel 

Operationella indika-

torer 

Uppfyllnad 

(Hög, låg, 

ingen) 

Uppfyllnad 

(Hög, låg, 

ingen) 

Direkt understöd till 

marktrupper 

 

 

 

Direkt understöd Luftmakten användes 

för att slå mot insurgen-

ter samt understödja 

med information till 

marktrupperna, i syfte 

att understödja mark-

trupperna som är i 

stridskontakt med insur-

genterna. 

  

Slå mot motstån-

darens logistik-

funktioner 

 

Luftmakten användes till 

att slå mot insurgenter-

nas logistikfunktioner 

som befanns sig i när-

heten av striderna i sta-

den Fallujah 

  

Neka motstånda-

ren till styrketill-

växt vid genom-

slag 

Luftmakten användes 

för att neka insurgenter-

nas att förstärka upp de 

platser koalitionen har 

tagit, i syfte att isolera 

insurgenterna. 

  

Operativ interdiktion Slå mot motstån-

darens taktiska 

underhållsnätverk 

Luftmakten användes 

för att slå mot insurgen-

ternas större underhålls-

upplag. Underhållsupp-

lagen behöver inte be-

finna sig i närheten av 

striderna. 

  

 Slå mot motstån-

darens reserver 

Luftmakten användes 

för att slå mot platser 

som insurgenterna uppe-

håller sig vid såsom in-

surgenternas baser i Fal-

lujah området. 

  

 

 

 

 

 

 

Slå mot motstån-

darens lednings-

platser 

Luftmakten användes 

för att slå mot insurgen-

terna ledningsplatser, 

som kan vara insurgen-

ternas ledningscentraler 

eller viktiga delar för in-

surgenternas lednings-

funktion. 

  

Tabell 2: Analysverktyg 
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4. Analys 

I detta kapitel presenteras först resultatet ifrån analysen och hur resultatet kan förstås utifrån 

vald teori. Därefter presenteras analysen av respektive variabel inom den nekande operations-

konsten som har analyserats. För att slutligen kritisera genomförd analys utifrån brister som har 

upptäckt som kan påverka resultatet av analysen. 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Först presenteras en sammanställning av analysen med hjälp av analysverktyget som har an-

vänts för att förklara vilka skillnader och likheter som har funnits mellan de två analysenhet-

erna. 

 

Vigilant Resolve Phantom Fury 

Variabel Strategi inom respek-

tive variabel 

Operationella indikatorer Uppfyllnad 

(Hög, låg, ingen) 

Uppfyllnad 

(Hög, låg, ingen) 

Direkt understöd 

till marktrupper 

 

 

 

Direkt understöd Luftmakten användes för att slå 

mot insurgenter samt under-

stödja med information till 

marktrupperna, i syfte att under-

stödja marktrupperna som är i 

stridskontakt med insurgen-

terna. 

Hög utsträckning Hög utsträckning 

Slå mot motståndarens 

logistikfunktioner 

 

Luftmakten användes till att slå 

mot insurgenternas logistik-

funktioner som befanns sig i 

närheten av striderna i staden 

Fallujah 

Låg utsträckning Ingen evidens 

Neka motståndaren till 

styrketillväxt vid ge-

nomslag 

Luftmakten användes för att 

neka insurgenternas att för-

stärka upp de platser koalitionen 

har tagit, i syfte att isolera insur-

genterna. 

Låg utsträckning Låg utsträckning 

Operativ inter-

diktion 

Slå mot motståndarens 

taktiska underhållsnät-

verk 

Luftmakten användes för att slå 

mot insurgenternas större un-

derhållsupplag. Underhållsupp-

lagen behöver inte befinna sig i 

närheten av striderna. 

Ingen evidens Hög utsträckning 

 Slå mot motståndarens 

reserver 

Luftmakten användes för att slå 

mot platser som insurgenterna 

uppehåller sig vid såsom insur-

genternas baser i Fallujah områ-

det. 

Låg utsträckning Hög utsträckning 

 

 

 

 

 

 

Slå mot motståndarens 

ledningsplatser 

Luftmakten användes för att slå 

mot insurgenterna ledningsplat-

ser, som kan vara insurgenter-

nas ledningscentraler eller vik-

tiga delar för insurgenternas 

ledningsfunktion. 

Låg utsträckning Låg utsträckning 

Tabell 3: Resultat av analysen 
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Sammanfattningsvis kan resultatet av analysen konstateras, efter att fallen har analyserats uti-

från de operationella indikatorerna, att under operation Vigilant Resolve fanns det spår av samt-

liga strategierna av direkt understöd till marktrupperna. Framförallt direkt understöd som 

skedde i hög utsträckning och de övriga i låg utsträckning. I Phantom Fury uppfylldes endast 

två strategier ur direkt understöd till marktrupperna och indikatorn slå mot motståndarens lo-

gistikfunktion skedde inte alls i den operationen. 

 

För variabeln operativ interdiktion var resultatet omvänt och Phantom Fury visade mer tydliga 

spår av variabeln än Vigilant Resolve. I Phantom Fury återfanns samtliga indikatorer inom 

operativ interdiktion, där två indikatorer skedde i hög utsträckning och en i låg utsträckning. 

För Vigilant Resolve uppfylldes endast två indikatorer för operativ interdiktion, de skedde end-

ast i låg utsträckning. Slå mot motståndarens taktiska underhållsnätverk återfanns inte i empirin 

som användes och vissa händelser uppfyllde inte hela kriteriet för indikatorn, detta redovisas 

tydligare nedan i kapitlet.  

 

De värden variablerna direkt understöd till marktrupp och operativ interdiktion för respektive 

fall får är genom att sammanställa det samlade värdet för respektive indikator som presentera-

des i tabellen ovan. Motiv för att Vigilant Resolve får värdet hög utsträckning i variabeln direkt 

understöd till marktrupp är att samtliga tre indikatorer kan återfinnas i empirin och minst en av 

dem är i hög utsträckning. Phantom Fury får värdet för samma variabel i låg utsträckning ef-

tersom endast två indikatorer av variabeln återfinns i empirin. Motiv för att Phantom Fury får 

värdet hög utsträckning i variabeln operativ interdiktion är för att samtliga indikator återfinns i 

empirin och två av dem är i hög utsträckning. Vigilant Resolve får variabelvärdet för operativ 

interdiktion i låg utsträckning eftersom endast två indikatorer av variabeln återfinns i empirin 

och bägge är i låg utsträckning. 

Analysenhet 1 Analysenhet 2 

Variabel  Vigilant Resolve Phantom Fury 

Direkt understöd till marktrupp Hög utsträckning Låg utsträckning 

Operativ interdiktion  Låg utsträckning Hög utsträckning 

Tabell 4: Resultat av variabler  
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4.2 Direkt understöd till marktrupperna 

4.2.1 Direkt understöd 

Resultatet från indikatorn direkt understöd visar att i båda fallen återfinns indikatorn i hög ut-

sträckning. Vilken innebär att luftmaktens användes för att slå mot insurgenterna samt bidra 

med information till marktrupperna ett flertal gånger under de båda operationerna. 

 

För att bekräfta att indikatorn har använts i hög utsträckning under operationerna har undersök-

ningen funnit ett flertal händelser som indikerar att direkt understöd användes. Det som har 

hänt vid indikering av indikatorn är när marktrupperna har befunnit sig i stridskontakt med 

insurgenterna och begärt understöd från luftmakten för att nedkämpa motståndaren. I under-

sökningen av operationen Vigilant Resolve mellan den 5e april och den 27e april återfanns 

indikatorn för direkt understöd 10 gånger. I Phantom Fury mellan den 9e november och den 

13e november återfanns indikatorn 8 gånger. Händelserna är när luftmakten har använts för att 

antingen slå mot insurgenter eller bidra med information om insurgenterna till marktrupperna. 

Det finns betydligt fler händelser då luftmakten har kallats in för att understödja marktrupperna 

men syftet för understödet är inte samma. Det som kommer presenteras är när luftmakten har 

använts i syfte för att understödja marktrupperna som är i stridskontakt med insurgenterna.  

 

Nedan kommer några ut av händelserna att presenteras för visa på några exempel ifrån empirin 

när direkt understöd har förekommit under operationerna. Det är även till för att stärka argu-

mentationen bakom tilldelat variabelvärde. Alla händelser som har upptäckts i undersökningen 

för direkt understöd kommer att redovisas i en separat bilaga i slutet.  
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Operation Vigilant Resolve 

Den 5e april kallar en forward air controller, FAC, in ett AC-130 för att nedkämpa insurgenter.84 

Den 7e april nyttjas luftmakten för att bekämpa en insurgenter som befinner sig i en moské.85 

12e april eskorterar koalitionsstyrkan en konvoj med förnödenheter som hamnar i stridskontakt, 

de kallar in en helikopter för understöd mot insurgenterna.86 20e april är marktrupperna i strid 

med insurgenter som har tagit skydd i byggnader, helikoptrar och F-16 plan understödjer mark-

trupperna i striden.87 25e april kallar en FAC in två helikoptrar för att nedkämpa insurgenter 

som beskjuter koalitionsstyrkan ifrån hustak. Artilleri hade begärts först men tilläts inte för att 

risken för civila skulle ta skada var för stor på grund av brist i precision.88 27e april används ett 

AC – 130 för att understödja marktrupperna som anfölls av insurgenter.89 

 

Operation Phantom Fury 

Den 9e november används ett AC – 130 för att understödja marktrupperna mot insurgenter som 

är försvarsgrupperade.90 Marktrupperna hade svårt att nedbekämpa insurgenterna som befanns 

sig i byggnader och på hustaken, vilket ledde till att ett AC – 130 kallades in för att nedkämpa 

insurgenterna.91 12e november begär en FAC understöd av ett F-18 plan för att nedkämpa in-

surgenter som befanns sig i en byggnad endast 200 meter bortom fronten.92 12e november bi-

drar luftmakten med information om insurgenterna som uppehöll sig i en byggnad till mark-

trupperna. Ett AC – 130 kallades in för att nedkämpa insurgenterna. En drönare upptäckte yt-

terligare insurgenter som nedkämpades med ett F-18 plan.9313e november understödde luft-

makten ett anfallande kompani mot insurgenter.94  

                                                 
84 West, 2005., Sid. 66-67  
85 Foulk, 2007., Sid 27 & Champ, 2009., Sid. 73 
86 Foulk, 2007., Sid. 34 
87 Ibid., Sid. 39 
88 West, 2005., Sid. 201 
89 Ibid., Sid. 209 
90 Ballard, 2006., Sid. 60 
91 Champ, 2009., Sid. 201 
92 West, 2005., Sid. 287 
93 Champ, 2009., Sid. 255-256 
94 Ibid., Sid. 273 
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4.2.1 Slå mot motståndarens logistikfunktioner 

Undersökningen kom fram till att indikatorn slå mot motståndarens logistikfunktioner kunde 

endast återfinnas i Vigilant Resolve och det fanns ingen evidens av indikatorn i Phantom Fury. 

 

I Vigilant Resolve fanns det vid två tillfällen som indikerade för indikatorn, den första skedde 

den 27e april när marktrupperna begärde understöd ifrån luftmakten som nedkämpade en lastbil 

samt en byggnad som ledde till flera sekundära explosioner som tyder att det var ett upplag av 

ammunition eller vapen.95 Den andra händelsen skedde den 28e april när ett AC – 130 nedkäm-

pade två pickuper som transporterade vapen.96 

 

Detta leder till att endast Vigilant Resolve uppfyller kriteriet för indikatorn. Värdet som tilldelas 

indikatorn är i låg utsträckning då endast två händelser kunde finnas. Operation Phantom Fury 

tilldelas variabelvärdet ingen evidens eftersom det inte finns några tydliga spår av indikatorn i 

analysenheten. 

 

4.2.3 Neka motståndaren till styrketillväxt vid genomslag 

Vid analysen av indikatorn neka motståndaren till styrketillväxt vid genomslag är det viktigt att 

urskilja användandet av luftmakten och vilket syfte marktrupperna ville uppnå med luftmakten. 

Syfte ska vara att koalitionsstyrkan vill neka insurgenterna, vilket innebär att insurgenterna inte 

behöver nedkämpas utan endast nekas till att förstärka upp de platser som koalitionsstyrkan har 

nått framgång vid. 

 

Indikatorn kunde återfinnas i bägge operationerna, i Vigilant Resolve finns det två exempel när 

marktrupperna använde luftmakten för att neka motståndaren till styrketillväxt. Den 8e april 

användes ett F-18 plan för att isolera insurgenterna i deras försvarsposition vilket ledde till att 

marktrupperna kunde fortsätta att ta terräng in i staden.97 Den 9e april nyttjade marktrupperna 

två helikoptrar för att avskära insurgenterna från att kunna påverka marktrupperna.98  

                                                 
95 Head, 2013., Sid. 38 
96 Foulk, 2007., Sid. 43 
97 Ballard, 2006., Sid. 17-18 
98 West, 2005., 121-122 
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För operationen Phantom Fury kunde endast ett exempel finnas av indikatorn. Den 9e november 

begärde marktrupperna understöd från ett AC – 130 för att neka insurgenterna till styrketillväxt 

vid en av flankerna.99 De bägge operationerna fyller kriteriet för indikatorn men endast i låg 

utsträckning för att indikatorn endast återfanns en eller två gånger i analysenheterna. 

 

Tabell 5: Besvarande av variabel direkt understöd till marktrupp  

                                                 
99 Champ, 2009., Sid. 200 

Vigilant Resolve Phantom Fury 

Variabel Strategi inom re-

spektive variabel 

Operationella indikatorer Uppfyllnad 

(Hög, låg, ingen) 

Uppfyllnad 

(Hög, låg, ingen) 

Direkt un-

derstöd till 

marktrupper 

Direkt understöd Luftmakten användes för 

att slå mot insurgenter samt 

understödja med informat-

ion till marktrupperna, i 

syfte att understödja mark-

trupperna som är i strids-

kontakt med insurgenterna. 

Hög utsträckning Hög utsträckning 

Slå mot motstånda-

rens logistikfunkt-

ioner 

Luftmakten användes till 

att slå mot insurgenternas 

logistikfunktioner som be-

fanns sig i närheten av stri-

derna i staden Fallujah 

Låg utsträckning Ingen evidens 

Neka motståndaren 

till styrketillväxt vid 

genomslag 

Luftmakten användes för 

att neka insurgenternas att 

förstärka upp de platser 

koalitionen har tagit, i syfte 

att isolera insurgenterna. 

Låg utsträckning Låg utsträckning 
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4.3 Operativ interdiktion 

4.3.1 Slå mot motståndarens taktiska underhållsnätverk och slå mot motståndarens re-

server 

Utifrån undersökningen av respektive indikator har följande händelser som ska presenteras upp-

fyllt kriteriet för både slå mot motståndarens taktiska underhållsnätverk och slå mot motstån-

darens reserver. Vilken innebär att händelserna som kommer att redovisas kommer att gälla för 

båda indikatorerna.  

 

I operation Phantom Fury återfanns indikatorn ett flertal gånger. Följande händelser återfanns 

i empirin. Den 8 november nyttjades en UAV för att lokalisera ett hus som insurgenterna an-

vände som uppehållsplats samt förvaring av grankastarammunition. Informationen som UAV 

bidrog med möjliggjorde att luftmakten kunde slå ut insurgenter och ammunitionsupplaget.100 

Detta uppfyller kriteriet för både slå ut motståndarens reserver samt taktiska underhållsnätverk. 

UAV nyttjades frekvent för att lokalisera och spåra insurgenterna till deras större uppehålls-

platser, som benämndes ”safe houses”, som senare bombades.101 Den 9e november genomför-

des ett flertal luftanfall mot byggnader medan marktrupperna började röra sig in i staden. Mark-

trupperna rapporterade frekvent in att sekundär explosioner hade observerats efter att byggna-

der hade förstörts vilket är bevis på att vapenupplag hade förstörts i samband med luftanfal-

len.102 Den 10e november användes luftmakten för att slå ut en misstänkt byggnad som innehöll 

ett större upplag av vapen, det som återfanns i spillrorna var endast enstaka vapen och ammu-

nition, det var svårt att säkerställa hur mycket som förstördes eftersom huset hade raserat och 

täckt allt.103 Den 13e november nyttjades luftmakten för att slå mot tre byggnader som 30 in-

surgenter använde som uppehållsplats. Luftmakten nedkämpade byggnaderna och flera sekun-

där explosioner kunde observeras vilket betyder att ett större upplag av vapen eller ammunition 

förstördes.104 

 

Vid analysen av operation Phantom Fury återfanns indikatorn ett flertal gånger vilket innebär 

att kriteriet är uppfyllt och indikatorn blir tilldelat värdet i hög utsträckning. 

                                                 
100 West, 2005., Sid. 265-266 
101 Ibid., Sid. 263 
102 Head, 2013., Sid. 41 
103 Champ, 2009., Sid. 216-217 
104 Ibid., Sid. 261 
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I operationen Vigilant Resolve återfanns det inga händelser på att luftmakten hade nyttjats för 

att slå mot motståndarens taktiska underhållsnätverk. Det som kan anses att uppfylla kriteriet 

var när luftmakten nyttjades för att slå mot insurgenterna vapentransporter, som togs upp tidi-

gare under slå mot motståndarens logistik. De två händelserna ligger för nära inpå stridande 

enheter och uppfyller inte indikatorn specifikation för att slå mot motståndarens taktiska under-

hållsnätverk. Detta innebär att variabelvärdet för Vigilant Resolve är att slå mot motståndarens 

taktiska underhållsnätverk får värdet ingen evidens. 

 

Under Vigilant Resolve kunde endast ett exempel finnas när luftmakten slog mot fyra byggna-

der som insurgenterna nyttjade som uppehållsplats, vilket ledde till att mellan 20-50 insurgenter 

nedkämpades men inga sekundär explosioner observerades.105 Variabelvärdet för slå mot mot-

ståndarens reserver blir i låg utsträckning eftersom endast en händelse återfanns. 

 

4.3.2 Slå mot motståndarens ledningsplatser 

Den sista indikatorn, slå mot motståndarens ledningsplatser finns det en händelse i operationen 

Vigilant Resolve när koalitionsstyrkan nyttjar ett F-16 plan för att förstöra en moské som är 

insurgenternas högkvarter och leds av en islamisk ledare, imam.106 Inga andra exempel har 

funnits i Vigilant Resolve när koalitionsstyrkan har nyttjat luftmakten till att slå mot motstån-

darens ledningsplatser, detta medger att variabelvärdet för indikatorn är att det skedde i låg 

utsträckning. 

 

Under operationen Phantom Fury finns det en händelse när luftmakten har nyttjats för att slå 

mot motståndarens ledningsplatser. Det var när luftmakten understödde marktrupperna med 

tagandet av en ledningscentral för insurgenterna. Luftmakten användes frekvent i marktrupper-

nas tagande av centralen.107 När operationen startades var inriktningen för luftmakten att loka-

lisera eventuella ledare för insurgenterna och deras gömställen.108 Det faller in i kriteriet för 

indikatorn men det är oklart i vilken utsträckningen som det skedde i och det finns inga tydliga 

spår av att ledarna för insurgenterna nedkämpades. Utifrån det ges värdet för indikatorn att det 

skedde i låg utsträckning eftersom det endast finns en beskriven händelse. 

 

                                                 
105 Ballard, 2006., Sid. 15 
106 West, 2005., Sid. 148 
107 Champ, 2009., Sid. 200-203 
108 Head, 2013., Sid. 44 



Carl Stenesjö 2018-05-09 OP SA 15-18 

Kurs 1OP415 

Sida 34 av 41 

 

Tabell 6: Besvarande av variabel operativ interdiktion 

 

4.4 Kritik mot analys 

Efter genomförd analys av de två fallen finns det en del brister som behöver lyftas som talar 

emot resultatet i analysen. En av de större bristerna som påverkar resultatet är att det är osan-

nolikt att alla flygoperationer som genomfördes i båda operationerna finns nedtecknade i em-

pirin som har nyttjats i analysen. Det visas i empirin att under Vigilant Resolve genomfördes 

150 insatser med luftmakten och under Phantom Fury genomfördes 540 insatser med luftmak-

ten.109 Vilket innebär att empirin inte har medtagit samtliga insatser som luftmakten har ge-

nomfört under operationerna. Det borde funnits mer information i empirin gällande luftmaktens 

insatser i operationerna, som kan påverka resultatet i analysen.  

 

I undersökningen av empirin återfanns det ett antal händelser när marktrupperna har begärt 

direkt understöd mot insurgenterna men precisionen i empirin har varit otydlig. Vilket har lett 

till att det var oklart om det var luftmakten som understödde marktrupperna eller om det var 

artilleriet. Ett flertal av de händelserna har inte medtagits i analysen eftersom det finns en otyd-

lighet i vilket system som nyttjades. De värderingar som har gjorts i analysen kan vara felaktiga 

                                                 
109 West, 2005., Sid. 315 

Vigilant Resolve Phantom Fury 

Variabel Strategi inom 

respektive vari-

abel 

Operationella indikato-

rer 

Uppfyllnad 

(Hög, låg, ingen) 

Uppfyllnad 

(Hög, låg, 

ingen) 

Operativ in-

terdiktion 

 

 

Slå mot motstån-

darens taktiska 

underhållsnät-

verk 

Luftmakten användes för 

att slå mot insurgenternas 

större underhållsupplag. 

Underhållsupplagen behö-

ver inte befinna sig i när-

heten av striderna. 

Ingen evidens Hög utsträck-

ning 

Slå mot motstån-

darens reserver 

Luftmakten användes för 

att slå mot platser som in-

surgenterna uppehåller sig 

vid såsom insurgenternas 

baser i Fallujah området. 

Låg utsträckning Hög utsträck-

ning 

Slå mot motstån-

darens lednings-

platser 

Luftmakten användes för 

att slå mot insurgenterna 

ledningsplatser, som kan 

vara insurgenternas led-

ningscentraler eller vik-

tiga delar för insurgenter-

nas ledningsfunktion. 

Låg utsträckning Låg utsträckning 
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tolkade, vilket har lett till bortfall av data som kan användas i analysen. Värderingen av varia-

belvärdet har även identifieras som en osäkerhetsfaktor vid tilldelningen av hög eller låg ut-

sträckning av materialet som har använts. Det kan leda till att resultatet i analysen kan ifråga-

sättas. 

 

Det finns andra alternativa förklaringar för varför utfallen skiljer sig åt i operationerna som inte 

har medtagits i analysen. Det som endast analyserades var luftmaktens bidrag i operationerna 

kopplat mot Papes teori. Det som inte har tagits med i analysen är planeringen inför operation-

erna som kan vara en förklaringsfaktor för variationen i utfallen. Koalitionsstyrkan agerade 

hastigt vid igångsättandet av Vigilant Resolve efter Blackwater tragedin hade inträffat den 31e 

mars och den amerikanska presidenten beordrade omedelbart en hämndaktion.110 Inför Phan-

tom Fury kunde koalitionsstyrkan dra lärdomar från den första operationen, planeringen inför 

operationen skedde under en längre tid och det genomfördes förberedelser innan operationen 

startades.111 Andra alternativa förklaringar kan även vara förändringar i taktiken för nyttjandet 

av marktrupperna, förändrad attityd och kultur för soldaterna som deltog i den andra operat-

ionen.  

                                                 
110 Head, 2013., Sid. 36-37 
111 Head, 2013., Sid. 38-39 & Ballard, 2006., Sid. 12 
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5. Avslutning 

I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningen inledningsvis utifrån det resultat som ana-

lysen kom fram till. Därefter kommer en diskussion genomföras kopplat mot forskningsöver-

sikten, problemformuleringen, syftet med undersökningen, teorin, metoden som har använts i 

uppsatsen. För att slutligen avsluta med förslag för vidare forskning och uppsatsens relevans 

för professionen.  

 

5.1 Svar på frågeställningen 

Undersökningen syfte var att genom en fallstudie med mest lika – design som forskningsstra-

tegi, undersöka om Robert Papes luftmaktsteori om den nekande operationskonsten kan för-

klara varför utfallen vid Fallujah skiljer sig åt. Syftet och problemformuleringen generade föl-

jande frågeställning: 

 

I vilken utsträckning kan Robert Papes teori om den nekande operationskonsten förklara vari-

ationen i utfallen av slagen vid Fallujah? 

 

Utifrån resultatet i analysen går det att konstatera att Papes teori har en svag förklaringskraft av 

varför det är en variation i utfallen av slagen vid Fallujah. Det går inte att generalisera att teorin 

nyttjades i en sådan utsträckning i respektive fall för att kunna förklara varför Vigilant Resolve 

var ett misslyckande och Phantom Fury var en seger. Förklaringskraften för skillnaderna i va-

riablerna är för liten för att kunna upptäcka varför utfallen skiljer sig åt. Det går att finna en 

differens mellan fallen och det är vilken variabel som har varit mest bidragande i respektive 

fall. I Vigilant Resolve var det direkt understöd till marktrupperna som var den variabel som 

utmärkte sig mest och i Phantom Fury var det operativ interdiktion som var den mest utmär-

kande variabeln. Detta är intressant eftersom Papes påstår att luftmakten har högst effektivitet 

vid direkta attacker mot en irreguljär motståndare och attacker mot understödfunktionerna har 

lägre effektivitet. Vilket innebär att Vigilant Resolve borde lett till en seger istället för Phantom 

Fury eftersom direkt understöd till marktrupperna skedde i högre utsträckning. Resultatet visar 

direkta motsatsen till vad Pape nämner i sin teori gällande den nekande operationskonsten i 

irreguljära konflikter. 
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Tabell 7: Resultat av variabler 

 

5.2 Diskussion 

Utifrån resultat, som visas ovan, finns det spår av teorin i bägge operationerna men skillnaden 

är utsträckningen av respektive variabel i operationerna. Enligt det som nämndes tidigare i 

forskningsöversikten samt kritiken mot den nekande operationskonsten, lyfter Pape att vid ir-

reguljära konflikter är inte teorin lika effektiv. Den nekande operationskonsten är mest effektiv 

när luftmakten nyttjas för att slå direkt mot motståndaren och inte lika effektiv mot motstånda-

rens understödsfunktioner. Utifrån vad som framkom i analysen borde Vigilant Resolve varit 

mer framgångsrik än Phantom Fury eftersom direkt understöd till marktrupperna fick ett högre 

värde i den operationen. Vilket hade inneburit att Pape hade haft rätt i sitt påstående att vid 

irreguljära konflikter är direkt attacker mot motståndaren effektivare. Enligt tidigare i problem-

formuleringen framkom det att Vigilant Resolve var ett misslyckande och Phantom Fury var en 

seger för koalitionsstyrkan. Därför pekar resultatet av analysen emot det Pape tar upp som kritik 

mot sin egen teori. Operativ interdiktion är den strategi i teorin som har störst fokus mot mot-

ståndarens logistikfunktioner. Resultatet visar att Phantom Fury hade ett flertal indikationer att 

operativ interdiktion nyttjades, vilket kan vara en faktor varför koalitionen segrade. Detta re-

sultat motbevisar Pape egna kritik om teorins effektivitet mot en irreguljär motståndare. 

 

I forskningsöversikten finns det även kritik ifrån Warden som nämner att den nekande operat-

ionskonsten är omodern och är opassande för framtida konflikter. Fallen som har analyserat i 

studien kan kategoriseras som moderna fall jämfört med de fall som Pape nyttjade under sin 

fallstudie för att pröva teorin mot alla luftmaktoperationer som skedde under 1900-talet. Vilket 

innebär att teorin kan fungera i moderna konflikter, vilket resultatet pekar mot. 

 

Tidigare forskning har även visat en konsensus gällande luftmaktens roll i irreguljära konflikter, 

där faktorerna är att bidra med precisionsbekämpning och informationsinhämtning. Vilket är 

viktigt enligt tidigare forskning för att inte åstadkomma onödiga civila förluster eftersom insur-

genterna uppträder bland civilbefolkningen. Den nekande operationskonsten tar hänsyn för det 

Analysenhet 1 Analysenhet 2 

Variabel Vigilant Resolve Phantom Fury 

Direkt understöd till marktrupp Hög utsträckning Låg utsträckning 

Operativ interdiktion  Låg utsträckning Hög utsträckning 
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med strategin direkt understöd till marktrupp genom att samarbeta med marktrupperna för att 

kunna precisionsbekämpa motståndaren och undvika civila förluster. Detta återfinns i analysen 

hur nyttjandet av direkt understöd användes frekvent av marktrupperna i bägge operationerna. 

Resultatet visar även att det skedde i hög utsträckning under båda fallen.  

 

Utifrån resultatet som framgick i analysen anses val av metod, fallstudie med mest – lika design, 

vara lämpligt vid genomförandet av undersökningen. Valet av de två fallen som faller in under 

mest – lika design kriteriet möjliggjorde att teorin kunde prövas och om teorin kunde förklara 

variationen i fallen. Vilket ledde till att teorins förklaringskraft var bristande för att kunna fast-

ställa varför det var en variation i utfallen. Det som framgick tidigare var att Pape påstående 

gällande direkt attacker mot en irreguljär motståndare var effektivare än att slå mot motstånda-

rens understödsfunktioner. Forskningsstrategin möjliggjorde att Papes påstående kunde ifråga-

sättas eftersom i resultatet framgår det att operationen som ledde till seger hade en högre ut-

sträckning av operativ interdiktion än direkt understöd till marktrupperna. Detta hade inte kun-

nat bevisas om en fallstudie på endast det första fallet hade genomförts. 

 

Vidare har även en del av valen som har gjorts inför undersökningen kunnat påverka resultatet. 

Ett av valen var fastställandet av gränser i vad som ska undersökas i empirin, det första är att 

endast undersöka de händelser som skedde under operationerna och inte det som skedde innan 

operationerna. Även att endast undersöka luftmaktens bidrag i operationerna och bortse andra 

betydande faktorer för resultatet av analysen. En förändring av valen kan vara direkt påver-

kande på resultatet och kan leda till starkare förklaring gällande variationen i fallen. Det innebär 

inte att undersökningen som genomförts av teorins utsträckning i fallen ska förkastas utan att 

vidare forskning krävs för att förklara fallens variation. Resultatet har visat på att teorin inte 

kan förklara varför utfallen skiljer sig åt men att det finns en spårbarhet av teorin i fallen. 

 

Resultatet som analysen kom fram till uppfyllde syftet med undersökningen genom att under-

söka om den nekande operationskonsten kan förklara varför utfallen vid Fallujah skiljer sig åt. 

Resultatet visar att teorins inte kan bidra med en förklaring i variationen av utfallen utan mer 

påvisa att teorin går att återfinnas med inte i tillräckligt hög utsträckning för att vara generali-

serbart. Trots detta är syftet med undersökningen uppfyllt och att vidare forskning av fallen 

behövs.  
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Det som konstaterades i tidigare avsnitt bör fallen undersökas ytterligare för att kunna bringa 

en klarhet i varför Vigilant Resolve var ett misslyckande och Phantom Fury inte var det. De 

förslag på vidare forskning som har generats är att fortsätta undersöka luftmaktens bidrag i 

operationerna men att även undersöka det som skedde före och mellan operationerna. Vidare 

forskning skulle även kunna undersöka andra källor gällande luftmaktens inverkan som kan 

bestå av intervjuer av individer som ingick i ledningen av operationerna eller rapporter om 

luftmaktens insatser under operationerna. Brister som identifieras i undersökningens material 

var bristen av antalet nedtecknade insatser som luftmakten hade genomfört. Ytterligare förslag 

är att använda en annan teori för att förklara variationen i utfallen som möjligtvis inkluderar 

även marktrupperna betydelse i operationerna.  

 

Vidare forskning för den nekande operationskonsten är att undersöka ytterligare irreguljära 

konflikter för att stärka eller falsifiera teorins lämplighet mot en irreguljär motståndare. För att 

även påvisa om Papes påstående angående nyttjandet av teorins effektivitet mot en irreguljär 

motståndare. Även att motbevisa Wardens kritik mot teorin att den inte är lämplig vid moderna 

och framtida konflikter. 

 

5.4 Relevans för professionen 

I det inledande kapitlet belystes luftmaktens betydelse i irreguljära konflikter utifrån vad tidi-

gare forskning har kommit fram till. De bidragande faktorerna luftmakten kan bidra med i irre-

guljära konflikter som till exempel informationsinhämtning och precisionsbekämpning kan 

vara avgörande vid en irreguljär konflikt. Undersökningen har visat att noggrann planering av 

luftmaktens insats i en irreguljär konflikt krävs för att uppnå en hög effektivitet. Undersök-

ningen har även visat betydelsen för marktruppernas roll i luftmaktens nyttjande i en irreguljär 

konflikt. Detta nämndes även i forskningsöversikten att samarbetet mellan luftmakten och 

marktrupperna är betydelsefull vid en irreguljära konflikter för att undvika civila förluster. Vil-

ket är relevant för planering av framtida gemensamma operationer mellan de olika systemen. 

Den nekande operationskonsten har även prövats i en irreguljär konflikt som den inte är ämnad 

för. Utifrån undersökningen har det bevisats att teorin är lämplig att använda vid planering av 

en operation mot en irreguljär motståndare. Kritiken mot den nekande operationskonsten i en 

irreguljär konflikt har även motbevisats och att det finns ett behov att undersöka vidare gällande 

användandet av nekande teorier i irreguljära konflikter.  
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Bilagor 

Bilaga direkt understöd: Vigilant Resolve 

Vigilant Resolve 

5 april ett AC-130 nedkämpar 20 insurgenter.112 

5 april helikopter understödjer marktrupperna.113 

5 april luftmakten understödjer marktrupperna.114 

7 april nedkämpar luftmakten en moské som innehåller insurgenter.115 

7-8 april luftunderstöd kallas in mot insurgenter.116 

Två F-15 kallades in för att understödja marktrupperna.117 

12 april en helikopter understödjer marktrupperna.118 

20 april helikopter och F-16 understödjer marktrupperna.119 

25 april två helikoptrar nedkämpade insurgenter som befanns sig på hustaken.120 

27 april ett Ac-130 understödjer marktrupperna.121 

 

Bilaga direkt understöd: Phantom Fury 

Phantom Fury 

9 november ett AC-130 nedkämpar insurgenter i försvarsställning.122 

9 november helikopter kallas in mot insurgenter.123 

9 november ett AC-130 nedkämpar insurgenter på hustak.124 

11 november luftmakten nedkämpar prickskytt vid en moské.125 

12 november ett AC-130 och ett F-18 nedkämpar insurgenter.126 

12 november understödjer ett AC-130 marktrupperna.127 

12 november två F-18 nedkämpar insurgenter i byggnad.128 

13 november luftmakten understödjer ett anfallande kompani.129 

 

                                                 
112 West, 2005., Sid. 66-67 
113 Champ, 2009., Sid. 67 
114 Ibid., Sid. 67 
115 Foulk, 2007., Sid. 27 & Champ, 2009., Sid. 73 
116 West, 2005., Sid. 117 
117 Ibid., Sid. 154 
118 Foulk, 2007., Sid. 34 
119 Ibid., Sid. 39 
120 West, 2005., Sid. 201 
121 Ibid., Sid. 209 
122 Ballard, 2006., Sid. 60 
123 Champ, 2009., Sid. 194 
124 Ibid., Sid. 201 
125 Ibid., Sid. 243 
126 Ibid., Sid. 255-256 
127 Ibid., Sid. 258 
128 West, 2005., Sid. 287 
129 Champ, 2009., Sid. 273 


