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Sammanfattning: John A. Warden III är en av de mest omskrivna luftmaktsteoretikerna under sin 

tid. Han har lagt fram ett antal teorier för vad han anser är bästa sättet att använda luftmakt för att 

vinna krig. I uppsatsen ges en sammanfattning av vad författaren anser vara de centrala tankarna i 

hans teorier. Dessa utmynnar i fyra begrepp; fienden som ett system, tyngdpunktsbegreppet,  

parallell attack och kraftsamling samt luftrumskontroll. Dessa begrepp står sedan som 

utgångspunkt för en fallstudie av NATO:s luftmaktsanvändning under Kosovokriget 1999. 

Undersökningen syftar till att undersöka om NATO använde sig av John Wardens luftmaktsteorier 

under kriget.  

 

Varför författaren har valt just Kosovokriget beror bland annat på att NATO under kriget enbart 

använde sig av luftmakt för att få Serbiens president Milosevic till förhandlingsbordet samt att det 

också visade sig bli en stor prövning för dem. 

 

Slutsatsen blev att av de fyra utvalda faktorerna så var det endast en som NATO visade sig foku-

sera på under hela operationen, detta var luftrumskontroll. Vad gäller de övriga tre faktorerna 

finner författaren att NATO använt sig av dessa i stort sett bara under slutskedet av operationen. 

 

 

 

Nyckelord: Luftmakt, Kosovo, Warden, NATO, Fienden som ett system, tyngdpunkt, parallell 

attack, kraftsamling, luftrumskontroll 
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NATO:s air war in Kosovo from Wardens perspective 

 

 

Abstract: John A. Warden III is one the most mentioned air power theoretic of his time. 

He has written a number of theories concerning air power and the best way to use this to win wars. 

The author of this paper gives a short resume of what he consider are the central thoughts in John 

Warden´s theories. These thoughts result in four factors; Enemy as a system, centre of gravity, 

parallel attack/concentration and finally air superiority. These factors are then being used to inves-

tigate if NATO used Wardens theories during the Kosovo war in 1999. 

 

The reason for the author to choose the Kosovo war specifically is due to the fact that NATO 

during the war only used air power as an instrument to get Serbia´s president Milosevic to the 

negotiation table but also the fact that this would turn out to be quite a challenge for NATO. 

 

The conclusion is that out of the four factors only one is traceable throughout the entire operation, 

and that is air superiority. Regarding the other three factors they can only be found in parts of the 

operation. 

 

 

 

 

Key words: Air Power, Kosovo, Warden, NATO, Enemy as a system, centre of gravity, parallel 

attack, concentration, air superiority 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Den 24 mars 1999 så påbörjade NATO (North Atlantic Treaty Organization) en luftoperation mot 

Jugoslavien. Operationen som gick under namnet Operation Allied Force pågick i 78 dagar och 

var på många sätt en annorlunda operation för NATO och länderna ingående i den.
1
 

 

Det här skulle bli första gången som alliansen sedan bildandet 1949,
2
 slogs mot en erkänd stat, 

och för många länder ingående i den så var det första gången sedan andra världskrigets slut som 

de använde stridsflygplan.
3
 Utmaningen i det kan belysas med hjälp av diskussionerna kring 

svenskt stridsflygs vara eller inte vara i konflikten i Libyen. 

 

Vidare var det också första gången som en så pass stor konflikt var tänkt att lösas med enbart 

användandet av luftmakt, och där markstridskrafter hade dömts ut redan innan operationen 

startade.
4
 

 

Bakgrunden till att flygstridskrafterna sågs som den rätta vägen kan till stor del bero på 

framgångarna under Gulfkriget 1990-1991 där de visade sig vara ett billigt, lågriskalternativ som 

sände ett starkt budskap men samtidigt lämnade plats för andra och dyrare alternativ.
5
 

Också framgångarna i Bosnien 1995 stärkte uppfattningen om luftmakt som ett framgångsrikt 

medel för att nå sina mål.
6
 

 

Tron om att dåvarande presidenten i Serbien, Slobodan Milosevic, efter ett par dagars intensiva 

bombningar skulle ge upp, visade sig vara felaktiga och som beskrivet ovan så fortsatte NATOs 

bombningar i nästan 80 dygn. 

 

1.2 Problemformulering 

Luftmaktsteoretikern John A. Warden III, Överste i USAF lanserade för nästan 25 år sedan 

(1988) sin första bok, The Air Campaign: Planning for Combat, där han framför teorier om hur 

en fiende på bästa sätt kan besegras främst med användandet av luftmakt.
7
 

 

Han har sedan dess lanserat flera artiklar och skrivit ytterligare ett par böcker rörande sina teorier 

angående samma ämne. Warden, som var en kritiker av de då rådande amerikanska kärnvapen- 

                                                 
1 Henriksen, Dag (2007) NATO’s gamble: combining diplomacy and airpower in the Kosovo crisis, 1998-1999. 
Annapolis: Naval Institute Press. s. ix. 
2 NATO. (21.4.2011.) 
http://www.nato.int/shape/about/background2.htm 
3 Henriksen (2007) s. ix. 
4 Ibid. s. ix. 
5 Ibid. s. x. 
6 Ibid. s. x. 
7 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten. s. 265. 
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och understödsdoktrinerna, förespråkade strategiska insatser mot fiendens tyngdpunkter istället 

för mot fiendens militära förband. Med det menade han i korthet att om motståndarens ledarskap 

försvinner leder detta till systemkollaps vilket får följden att de militära förbanden tappar sin 

förmåga att agera.
8
 

 

Under Kosovokriget utfördes mängder med bombningar mot mål i Jugoslavien, främst i Serbien.
9
 

Med bakgrund av detta är det av intresse att undersöka i vilken utsträckning det går det att säga 

att Wardens teorier om luftmakt användes av NATO under Kosovokriget?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i hur pass stor utsträckning som NATO under 

Kosovokriget 1999 tillämpade John Wardens teorier kring luftmaktsanvändande. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att nå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar besvaras: 

 

 Vilka är de centrala tankarna i John Wardens teorier angående luftmaktsanvändning? 

 Vilka var de politiska målen respektive målet med insats av flygstridskrafter från NATO:s 

sida under Kosovokriget? 

 Hur använde NATO luftmakt som medel för att nå sitt slutmål under Kosovokriget? 

 Var det någon skillnad i NATOs agerande i inledningen kontra slutfasen av operationen? 

 

1.5 Tidigare forskning 

Vad gäller forskning inom samma område som denna uppsats kommer att avhandla, John 

Wardens teorier kopplat mot NATO:s luftmaktsanvändning under Kosovokriget, så har 

författaren inte funnit någon. 

 

Joakim Hjort har skrivit en C-uppsats kring USA:s luftmaktsanvändande under två krig, 

Gulfkriget 1990-91 samt Irakkriget 2003, där han försöker besvara frågan om luftoperationerna 

utfördes enligt Wardens teorier. 

John Andreas Olsen har skrivit en bok John Warden and the renaissance of the american air 

power där han skriver om Wardens inflytande på det amerikanska flygvapnet. 

 

När det kommer till Kosovokriget så finns det ett flertal rapporter om luftoperationerna som 

utfördes där. Bland annat så har FOI på uppdrag av Överstyrelsen för civil beredskap, gett ut 

                                                 
8 Widén & Ångström (2005) s. 265. 
9 Henriksen (2007) s. x. 
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Jugoslavienkriget 1999 och hur man angriper ett land från luften. Kungliga 

Krigsvetenskapsakademins avdelning III, skriver i sin årsberättelse från 2000 också om detta. 

Benjamin S Lambeth, har gett ut publikationen NATO:s air war for Kosovo – A strategic and 

operational assessment där han inte bara beskriver konflikten utifrån det luftoperationella 

användandet utan också det politiska spelet bakom. 

 

Också Dag Henriksen har skrivit en bok som behandlar bland annat NATO:s 

luftmaktsanvändning under Kosovokriget, denna bok heter NATO:s gamble: combining 

diplomacy and air power in the Kosovo crisis, 1998-1999. 

 

1.6 Metod och disposition 

Uppsatsen kan sägas bestå av två analysuppgifter. Dels att redogöra för de centrala tankarna i 

John Wardens teorier kring luftmaktsanvändande, vilket avhandlas under teoridelen i kapitel ett. 

Dels att undersöka huruvida dessa användes av NATO under Kosovokriget, vilket avhandlas 

under fallstudien i kapitel två. 

 

Kapitel ett innehåller bakgrunden till arbetet. Syfte, frågeställningar, metod och disposition samt 

teori, avgränsningar/begränsningar och källkritik. Denna del av uppsatsen syftar till att ge läsaren 

förståelse till hur uppsatsen är uppbyggd samt att beskriva idéer och begrepp som författaren 

anser vara de centrala i John Wardens teorier. 

 

För att besvara den första uppgiften, vilken behandlar Wardens teorier, så har författaren använt 

sig av en kvalitativ textanalys. Denna textanalys har sedan mynnat ut i fyra faktorer som 

författaren anser sammanfatta de centrala delarna i Wardens teorier.  

 

De faktorer som författaren kommit fram till är följande: 

 

 Fienden som ett system 

 Tyngdpunktsbegreppet 

 Parallell attack och kraftsamling 

 Luftrumskontroll 

 

De fyra faktorerna har sedan användas för att analysera NATO:s luftmaktsanvändning under 

Kosovokriget och dessa beskrivs mera i detalj längre ned under teoriavsnittet som återfinns i 

kapitel ett. 

 

Varför författaren har valt att använda sig av just en kvalitativ textanalys för att bearbeta 

materialet om Wardens teorier är dels för att det är en bra metod för att kunna gå in på djupet i 
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texterna och kunna ta ut det viktigaste ur dessa.
10

 Alternativet skulle kunna vara en kvantitativ 

textanalys men författaren anser att den kvalitativa analysen ger en mer rättvisande bild. 

En svaghet med den kvalitativa textanalysen av Wardens teorier skulle kunna sägas vara att 

författaren inte har någon längre erfarenhet av ämnet luftmaktsteori och därför skulle kunna ha 

svårigheter med att själv analysera vilka de centrala tankarna i hans teorier är. Det är också därför 

visst stöd har tagits i John Andreas Olsens bok men också i Joakim Hjorts C-uppsats. 

Alternativet till detta skulle vara enbart en deskription av hans teorier men då skulle uppsatsen 

med all sannolikhet bli allt för omfattande för denna uppsats. 

 

Kapitel två är sedan själva fallstudien av Kosovokriget. Först ges en kortare bakgrund till 

konflikten. Författaren har sedan valt att dela in kriget i tre skeden för att kunna belysa de 

skillnader i tillvägagångssätt mellan början och slutet av operationen. Dessa tre skeden analyseras 

sedan utifrån de fyra faktorer som uppkommit efter analysen av Wardens teorier för att undersöka 

huruvida NATO kan sägas ha använt sig av Wardens teorier under kriget. 

 

Även materialet kring Kosovokriget har analyserats med hjälp av en kvalitativ textanalys. Detta 

för att kunna plocka ut de händelser som är mest relevanta kopplat mot denna uppsats. 

 

Alternativet som författaren ser det, skulle vara att i siffror och kategorier, kvantifiera de mål som 

NATO attackerade under kriget, och utifrån detta göra en analys. Troligtvis finns det nog med 

material för att kunna göra en sådan analys men svagheten med ett sådant tillvägagångssätt är att 

detta skulle kunna ses som en absolut sanning av läsaren. Vilket i sin tur skulle kunna medföra 

problem, då statistik är svår att redovisa på ett rättvisande sätt och då de troligtvis också skulle 

innebära ett mindre underlag för diskussionen. En bilaga över målfördelning bifogas, men 

kommer inte att analyseras inom ramen för denna uppsats. 

En sammanfattning av slutsatserna återfinns också under kapitel två. 

 

Kapitel tre består av en kortare diskussion där författaren diskuterar kring vad som kan ha fått 

NATO att agera som de gjorde. Även svårigheterna med de olika nivåerna av beslutsfattande 

under en operation diskuteras. Under kapitel tre återfinns också förslag till vidare forskning. 

 

1.7 Avgränsningar och begränsningar 

En avgränsning som kommer göras i tid, är tiden för luftoperationerna över Jugoslavien. En kort 

bakgrund till konflikten kommer att ges, men någon analys kring det politiska spelet innan och 

efter kriget tas inte upp.  

 

Ytterligare en avgränsning är att uppsatsen enbart behandlar NATO:s användande av luftmakt. 

De gånger den serbiska sidan avhandlas, är när NATO:s flygstridskrafter också varit inblandat.  

 

Luftmakt är ett brett begrepp men uppsatsen kommer enbart avhandla användandet av 

luftstridskrafter, dock utesluts användandet av luftvärn samt luftburen transport. 

 

                                                 
10 Esaiasson, Peter m.fl. (2010) Metodpraktikan, Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 237. 
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Viktigt är också att uppsatsen inte har som syfte att varken styrka eller falsifiera Wardens teorier, 

utan att undersöka huruvida NATO använde sig av dessa under Kosovokriget. 

 

Något som får ses som en begränsning, är det faktum att författaren själv valt ut de faktorer som 

denne anser vara de centrala tankarna i Wardens teorier. Detta är en tolkning av teorierna och 

troligtvis så finns det ett antal andra sätt att tolka dessa på. Begränsningen ligger i att det i en 

uppsats av denna storlek inte finns utrymme att undersöka Kosovokriget gentemot alla delar av 

Wardens teorier. 

 

En annan begränsning kan vara svårigheten i att beskriva konflikten enbart utifrån ett 

operationellt perspektiv och inte blanda in politiken. I och med att flygstridskrafterna kan ses som 

både en taktisk och politisk/strategisk resurs så kommer även fallstudien att glida mellan dessa 

olika nivåer. 

 

1.8 Källkritik 

I teoridelen har författaren till största del använt sig av John Wardens egen litteratur och artiklar.  

Dessa får i högsta grad ses som tillförlitliga då det är hans teorier som ska analyseras. Svagheten 

med att mestadels använda sig av hans eget material, är att det kan finnas en svårighet i att 

analysera detta utan att ta stöd av tidigare forskning inom området. 

 

Visst stöd har dock tagits från Joakim Hjorts uppsats Wardens inverkan på krigen i Irak
11

 där han 

undersöker huruvida USA använt sig av Wardens teorier under Irakkrigen. Det författaren främst 

har studerat i Hjorts uppsats är vilka kriterier han har funnit vara centrala i Wardens teorier. 

Uppsatsen har alltså inte använts som någon egentlig källa utan mer som ett stöd. 

 

John Warden And The Renaissance of American Air Power är en annan bok som författaren 

använt sig av för att beskriva Wardens teorier. Boken är en biografi och är skriver av John 

Andreas Olsen, verksam inom norska stabsskolan i Oslo. Boken tar upp både de positiva och de 

negativa kring Warden och ses som en objektiv och pålitlig källa. 

 

I fallstudien har författaren hämtat material både från litteratur och internetkällor.  

När det handlar om själva bakgrunden till konflikten är allt material hämtat från en internetsida 

som MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) är ansvariga för. Innehållet är skrivet 

av Utrikespolitiska Institutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala 

universitet. Författaren anser att detta är en pålitlig och neutral källa. 

 

Materialet kring själva operationen i Jugoslavien är hämtat från ett antal olika källor: 

 

En FOI-rapport, skriven av Sara Gullbrandsson och Sten Ternblad. Rapporten är av en 

övergripande karaktär. Den anses ändå som tillförlitlig då den skrevs två år efter konflikten och 

således borde all information kommit författarna till hands. 

 

                                                 
11 Mj Joakim Hjort (2004) Wardens inverkan på krigen i Irak, Stockholm: Försvarshögskolan. 
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Kungliga Krigsvetenskapsakademin och avdelning III:s årsberättelse från 2000, skrivet av överste 

Bertil Wennerholm och överste 1. gr Stig Schydt. Ses som en orienterande text då den gavs ut 

nära inpå krigsslutet varpå all fakta kanske inte framkommit. Denna källa har därför använts 

sparsamt i uppsatsen. 

  

Benjamin S Lambeths bok NATO:s air war for Kosovo – a strategic and operational assessment 

är den källa som till största del stått som grund för undersökningen av NATO:s 

luftmaktsanvändande under Kosovokriget. Han beskriver hela krigsförloppet, med utgångspunkt i 

NATO:s agerande och vad som gör källan trovärdig för författaren är det faktum att han belyser 

både styrkorna och svagheterna med operationen vilket stärker uppfattningen om boken som 

neutral. Det som skulle kunna försvaga validiteten i boken är att den gavs ut 2001, inte allt för 

långt efter att konflikten avslutas. 

 

Också Dag Henriksens NATO´s gamble: combining diplomacy and airpower in the Kosovo crisis, 

1998-1999 avhandlar bland annat NATO:s luftmaktsanvändning under Kosovokriget. Henriksen 

anses ge en kritisk och rättvisande bild av konflikten. 

 

Svagheten som får anses gälla samtliga källor som avhandlar NATO under Kosovokriget är att de 

är skrivna i väst och mest troligt efter rapporter skrivna av NATO själva, men dessa anses ändå 

av författaren vara trovärdiga och relevanta. 

 

1.9 Teori 

John A. Warden III har skrivit ett antal artiklar samt gett ut ett fåtal böcker där han skriver om 

vilka tillvägagångssätt han ser som framgångsrika i militära operationer, och främst då inom 

användandet av luftmakt. För att kunna analysera Kosovokriget efter Wardens teorier har 

författaren försökt att dela upp hans teorier i fyra faktorer. Nedan följer en beskrivning av dessa. 

 

1.9.1 Fienden som ett system 

När Warden skriver om fienden som ett system väljer han först att tala om vikten av att planera 

från ”stort till litet” istället för tvärtom, vilket kan sägas genomsyra en stor del av just denna teori. 

Alltså att från början rita med stora penseldrag vad gäller exempelvis målsättning med kampanjen 

och tankar kring motståndaren. Med det menar han att det inte går att planera en strategisk 

operation med utgångspunkt i enstaka flygplan, uppdrag eller vapen utan snarare utifrån fienden 

som helhet. När detta väl gjort detta så är det dags att börja fundera kring hur de uppsatta mål ska 

kunna nås.
12

 

 

Warden har för att underlätta och göra teorin om fienden som ett system mer användbar skapat en 

modell som han kallar ”The Five-Ring Model”. Utgångspunkten i modellen är mycket enkel men 

också vidareutvecklad för att kunna vara mer specifik. Men precis som jag redan nämnt så menar 

                                                 
12 Warden III, John A, 1995: The Enemy as a System (20.4.2011.) 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm  
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han att det är oerhört viktigt att börja planeringen utifrån det stora för att sedan precisera sig mer 

och mer.
13

 

 

 

 Kropp Stat Drogkartell Elnät 

Ledningsfunktion Hjärna 

(ögon, 

nerver) 

Regering  

(kommunikation

,säkerhet) 

Ledare  

(kommunikation, 

säkerhet) 

Central 

Kontroll 

Sytem- 

förutsättningar 

Mat och syre Energi 

(elektricitet, 

olja, mat) 

Pengar? 

Kokain, source plus 

conversion 

Inputs 

(värme,  

vatten), 

output 

(elektricitet) 

Infrastruktur Blodkärl, 

ben, muskler 

Vägar, flygfält, 

fabriker 

Vägar, flygvägar, 

sjövägar 

Kraftledn- 

ingar 

Befolkning Celler Människor Odlare, 

distrubitörer,processare 

Arbetare 

Stridskrafter Vita 

blodkroppar 

Militär, polis, 

brandkår 

Gatusoldater Reparatörer 

Tabell 1. Exempel på objekt betraktade som system 
14

 

 

Tabellen ovan visar hur Warden tänkt sig en potentiell motståndare utifrån ett  

systemperspektiv. För att öka förståelsen har han också valt att göra jämförelsen mot bland annat 

vår egen kropp, och hur den är uppbyggd. 

 

Kolumnen längst till vänster visar alltså de fem delsystem som enligt honom en stat är uppbyggd 

av och viktigt är att tabellen ska betraktas uppifrån och sedan med fallande prioritetsordning.  

Alltså ledarskapet i systemet är det som får resterande delar av systemet att fungera, sedan 

kommer systemförutsättningar och så vidare.
 15

 

 

Detta betyder inte att de militära styrkorna i en stat är oviktiga bara för att dessa är längst ifrån 

kärnan i systemet, men däremot så kommer det enligt Warden att påverka det stora systemet i 

mindre utsträckning än om exempelvis ledarskapet bekämpas. Han drar också en parallell till 

solsystemet. Om någon nu skulle vilja förinta detta, så går det dels angripa var planet för sig, eller 

helt enkelt angripa solen, som i detta fall får figurera som ledarskapet, för att uppnå efterfrågad 

effekt.
16

 

 

                                                 
13 Warden III, John A, 1995: The Enemy as a System (20.4.2011.) 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Svårigheten med att kunna bekämpa ringarna som återfinns längre in i cirkeln är att de kan finnas 

långt in på motståndarens territorium och troligtvis också är bra skyddade.
17

 

 

I Militärteorins Grunder beskrivs det också att Warden vänder sig rakt emot strategisk bombning 

av motståndarens militära förband.
18

 

 

Warden har också utvecklat en grafisk modell av denna tabell som ytterligare åskådliggör hur en 

organisation kan betraktas som ett system; 

 

 
Figur 1. Grafisk presentation av fienden som ett system

19
 

 

Utifrån dessa fem ringar kan vi också få ytterligare förståelse om vår fiende: 

 

1. Det ger oss fördelen att vi ser fienden, inte bara som en armé eller ett flygvapen utan vi 

betraktar honom som ett system och därigenom har vi också förstått att genom att påverka 

olika delar av systemet kan vi påverka hela systemet. 

2. I och med modellen med ringarna förstår vi också att det finns en stor skillnad i vilken 

påverkansgrad de olika delsystemen har på det stora systemet. En påverkan på den 

innersta ringen ger klart större hävstångseffekt än påverkan på de yttersta. 

3. Eftersom det i krig alltid handlar om att få motståndaren att göra det vi vill så visar den 

här modellen på ett bra sätt att om vi kan få de med makten att gå med på våra 

förändringar så kommer det också att bli förändring för systemet i stort. 

4. En stats militära styrkor kan anses agera antingen som sköld eller som vapen för  

resterande del av systemet men det finns enligt Warden ingen logik i att i onödan  

bekämpa dessa eftersom det inte är centrala i modellen. 

                                                 
17 Olsen, John Andreas (2007) The renaissance of American air power, Dulles: Potomac Books, Inc. s. 109. 
18 Widén & Ångström (2005) s. 265. 
19 Ibid. s. 266. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 12 

Kd Erik Frisk 2011-05-30 

OP 08-11 

 

5. Om förståelsen för att det bästa, konceptuellt sett, är att jobba sig inifrån och ut i ringarna 

innebär det också en mer strategisk approach mot att vinna ett krig.
20

  

  

1.9.2 Tyngdpunktsbegreppet 

Tyngdpunkten definierar John Warden som de punkter hos motståndaren där en attack skulle 

påverka motståndaren som mest, och också har störst chans att bli avgörande.
21

 Han skriver också 

att det kan finnas tyngdpunkter på alla krigföringens nivåer och för att kunna påverka en 

motståndare som besitter just den egenskapen, så måste samtliga tyngdpunkter attackeras.
22

 

 

Han trycker också på att det idag, till skillnad mot exempelvis äldre konflikter, inte nödvändigtvis 

finns bara en tyngdpunkt (ex. industrin) inom respektive nivå utan att det kan vara nödvändigt att 

rikta attacker mot ett flertal mål som i sin tur påverkar motståndarens tyngdpunkt.
23

  

 

Warden ser det som ytterst viktigt för en befälhavare att identifiera tyngdpunkten/tyngdpunkterna 

hos motståndaren.
24

 I vissa fall måste en befälhavare identifiera specifika ”nåbara” tyngdpunkter 

hos motståndaren, detta i utifall han inte varken har resurserna, eller mandatet att angripa vad 

Warden kallar ”ultimata tyngdpunkterna”.
25

 

 

Han förespråkar inte något utnötningskrig utan menar att en av planeringsförutsättningarna det 

gäller att hålla sig till, är den att attackerna måste planeras, koordineras, samt utföras med 

grundtanken att motståndaren ska besegras med bestämdhet och avgörande attacker.
26

 

 

Det viktiga är inte vilka styrkor som ska attackera dessa tyngdpunkter (luft, land eller sjö), utan 

att det är upp till befälhavaren över operationen att måste bestämma detta utifrån vad anser 

kommer att uppnå bäst effekt. 
27

 

 

Det är alltså målet med operationen som måste stå i fokus och egentligen inte hur operationen i 

sig ska utföras och menar också att ens egen doktrin får inte stå i vägen för hur en operation 

utförs utan först och främst måste motståndaren stå i fokus.
28

 

1.9.3 Parallell attack och kraftsamling 

Parallell attack är något som Warden är en stark förespråkare för. En stor nackdel med att utföra 

en operation stegvis är svårigheten med att få alla steg i en flerstegsprocess rätt, och i ett krig är 

                                                 
20 Warden III, John A, 1995: Air Theory for the Twenty-first Century (21.4.2011.) 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/battle/chp4.html  
21 Warden III, John A (1988) The Air Campaign – Planning for Combat, Washington, DC: National Defense 
University Press. s. 10. 
22Ibid. s. 10. 
23Ibid. s. 8 f. 
24Ibid. s. 10. 
25 Ibid. s. 10. 
26 Ibid. s. 10. 
27 Ibid. s. 10. 
28 Ibid. s. 12. 
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detta inte något som kommer gratis. Risken finns också att motståndaren i de delar av landet som 

inte står under attack, kan fortsätta fungera precis som vanligt men också förstärka och 

genomföra motattacker. Ju fler steg i operationen, desto mindre är sannolikheten att lyckas med 

den.
29

 

 

Istället för en flerstegsoperation förespråkar Warden att utifrån modellen ”Fienden som ett 

system”, finna tyngdpunkter hos motståndaren som sedan attackeras parallellt. Detta kommer att 

orsaka klart större effekt, och om det görs på rätt sätt, också systemkollaps. En stark fördel med 

denna typ av operation är också att det finns utrymme att missa mål, utan att äventyra hela 

operationen, så är inte fallet med en operation som utförs stegvis.
30

 

 

Att använda sig av parallell attack skulle alltså kunna ses som en kraftsamling i tid. Detta då 

Warden menar på att ett utdraget anfall, och mot bara ett fåtal mål skulle innebära att 

motståndaren skulle ha möjlighet till att förstärka upp skyddet runt dessa strategiskt viktiga 

punkter. Parallella attacker mot många viktiga mål samtidigt, skulle öka sannolikheten av att 

uppnå god effekt i operationen. Här har också modern teknik spelat en viktig roll då det innebär 

att det med väldigt god precision och samordning går att utföra parallella attacker. 
31

 

1.9.4 Luftrumskontroll 

Warden är tydlig med att understryka vikten av att inneha luftöverlägsenhet och pekar på att en 

stat som besuttit luftherravälde, vilket är den högsta nivån av luftöverlägsenhet, inte har förlorat 

ett krig sedan andra världskriget.
32

 För Warden är alltså luftöverlägsenhet en förutsättning för att 

överhuvudtaget ha en chans att lyckas med en operation. 
33

 

 

Han definierar luftöverlägsenhet som ett tillstånd där det är möjligt att agera mot en motståndare 

utan att riskera att stöta på något större motstånd samtidigt som motståndaren inte har möjlighet 

till att utföra några större attacker mot egna styrkor.
34

 

 

Warden talar också om defensivt luftherravälde där motståndarens luftstridskrafter förhindras att 

agera över vissa delar av sitt eget territorium, men vi på lika sätt är hindrade i vårt agerande mot 

motståndaren. Han skriver vidare att detta egentligen bara är en teoretisk tanke då ett så starkt 

markbaserat luftvärnssystem fram till bokens lansering (1988), inte existerat.
35

 

 

Att skaffa sig luftöverlägsenhet är vidare den första, och kanske viktigaste uppgiften under en 

operation. Det är lätt att lockas av tanken att flygplan, tillsammans med mark-luft missiler eller 

vapen är det enda sättet att vinna luftöverlägsenhet på. Men Warden menar att det absolut inte 

                                                 
29 Warden III, John A. (2002) Modern Competitiveness Theory i Asymmetric Warfare, Royal Norwegian Air 
Force Academy. s. 226. 
30 Olsen (2007), s. 110. 
31 Warden III, John A, 1995: The Enemy as a System (20.4.2011.) 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm 
32 Warden (1988) s. 13. 
33 Olsen (2007) s. 66. 
34 Ibid. s. 66. 
35 Warden (1988) s. 14. 
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behöver se ut på det sättet och inte heller alltid har gjort det. Armé- och marinförband kan spela 

en stor roll i detta skede av en operation och det finns flera fall som belyser just detta.
36

 

 

Det finns enligt Warden tre faktorer som kan påverka möjligheten till att uppnå luftöverlägsenhet; 

 

Materiel 

Här ingår flygplan samt luftvärnssystem, en industri för att kunna tillverka de båda samt 

underhållet för att hålla det i brukligt skick. Även infrastrukturen för att kunna använda materialet 

ingår här. 

 

Personal 

Först och främst personalen som bemannar de stridande systemen, som är specialiserade mot en 

viss uppgift och som kräver speciell träning innan den kan sättas och vara till nytta i strid. Här 

nämner Warden piloter och andra medlemmar i en flygande besättning som de mest uppenbara. 

 

Placering av förbandet 

”Helhetspaketet” med placering och sårbarhet bland annat hos de utplacerade baserna, luftvärnet 

och infrastrukturen.
37

 

 

Han har också skapat en modell för att kunna analysera de motstående luftstridskrafterna utifrån 

fem olika fall. 

 

1.9.4.1 Air Superiority Cases
38

 

 
Fall      Blue Air Fields       Battle Lines **       Red Air Fields 

         and Rear Areas *                        and Rear Areas 

 

 
 

I         Vulnerable            Reachable             Vulnerable 

II        Safe ***              Reachable ****        Vulnerable 

III       Vulnerable            Reachable            Safe 

IV        Safe               Reachable             Safe 

V         Safe                  Unreachable           Safe 

 

* Blue and Red fields encompasses supporting infrastructure such as power, fuel and command and control facilities 

** Normally the ground front, but could be a border 

*** Safe means that fields are not likely to be hit either because the enemy is unable to hit them, or chooses not to do 

so, or they are protected by political constraints. 

**** When Case II (Fall II) progresses to its logical conclusion, Red will probably be unable to reach even the battle 

lines. 

 

 

                                                 
36 Warden (1988) s. 18. 
37 Ibid. s. 19. 
38 Ibid. s. 21. 
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Fall II 

Ena sidan har kapacitet att attackera sin motståndare var som helst medan motståndaren enbart 

når fram till fronten. Kriget i Kosovo får anses sortera in under detta fall då Serberna endast 

under inledningen av kriget använde sig av luftstridskrafter och i praktiken hade förmåga att nå 

fram till NATO:s front, vilket kan sägas ha varit deras baser. NATO å andra sidan hade under 

hela kriget förmågan att slå på djupet mot serberna. 

 

Genom att “äga” luftherraväldet elimineras på ett eller annat sätt, risken att motståndarens styrkor 

ska kunna att agera mot de egna stridskrafterna. Enkelt sagt finns det två system som kan påverka 

luftöverlägsenheten. Dessa två är flygplan och luftvärn, dessa behöver sen också stöd i form av 

radar och andra elektroniska inmätningshjälpmedel.
39

 Men oavsett vilket system som för 

motståndaren är det viktigaste i hans kamp för luftherravälde så finns det sätt att komma åt det. 

Därmed menar Warden att den rätta vägen mot målet inte alltid är rakaste vägen dit, utan det 

viktigaste är att hålla fokus på målet.
40

  

 

John Andreas Olsen har i sin biografi om Warden pekat ut luftherravälde som ett av de viktigaste 

begreppen i Wardens teorier.
41

 

 

1.10   Sammanfattning 

Följande faktorer är de som författaren kommit fram till och kommer använda sig av vid 

fallstudien av Kosovokriget: 

 

 Fienden som ett system 

 Tyngdpunktsbegreppet 

 Parallell attack och kraftsamling 

 Luftrumskontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Warden (1988) s. 23 f. 
40Ibid. s. 24. 
41 Olsen (2007) s. 67. 
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2 Fallstudie av Kosovokriget 1999 
 

2.1 Bakgrunden till bombningarna 

Efter andra världskrigets slut delades det nya Jugoslavien in i sex delrepubliker; Serbien, 

Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien.
42

 

 

Serbien, vilken var den största av de sex delrepublikerna, var i sin tur uppdelat i två självstyren, 

Kosovo i söder och Vojvodina i norr, och var i slutet mot 1980-talet nästan att jämföra med de 

sex andra republikerna i Jugoslavien.
43

 

Vid denna tidpunkt var andelen albaner i Kosovo ungefär 90 procent medan resterande var 

serber, vilket är att jämföra med siffror i slutet av andra världskriget då andelen albaner var 

ungefär 75 procent och resterande 25 procenten serber.
 44

  

 

1989 valdes Slobodan Milosevic till president i Serbien, mycket tack vare att han lovade att 

återupprätta serbernas betydelse och det efterföljande året så antogs en ny författning som drog in 

självstyret för de både delprovinserna i republiken, Kosovo och Vojvodina. Det innebar i sin tur 

att Serbien nu styrdes från Belgrad, huvudstaden i republiken.
45

 

 

President Milosevic började direkt med att försvåra livet för albanerna som bodde i Kosovo. Han 

stängde bland annat alla albanskspråkiga tidningar, all undervisning på albanska upphörde och 

alla albaner som inte ville bli avskedade blev tvingade att skriva på en lojalitetsförklaring till den 

serbiska regimen.
46

 

 

Fredliga försök gjordes från albanernas sida för att främja deras sak. Men när tiden fortsatte att 

gå, och få verkliga framsteg gjordes, började framförallt unga albaner att tappa tron till de 

politiska och under mitten av 1990-talet bildade kosovoalbaner boende utomlands en 

gerillarörelse, kallad UCK (Kosovas befrielsearmé, Ushtrisë të clirimtare të Kosovës).  

Målet för gerillan var att befria Kosovo från serbernas förtryck med hjälp av våld och i vågen av 

detta, skapa ett självständigt, albanskt Kosovo.
47

 

 

UCK växte sig snabbt större och större och fick allt fler anhängare hos albaner boende i Kosovo 

och attacker samt attentat utfördes både mot serbiska myndighetspersoner i Kosovo, samt albaner 

som samarbetade med serber. En följd av detta blev att antalet serbiska poliser och soldater i 

Kosovo ökade och det var också många civila serber som försåg sig med vapen.
48

 

 

                                                 
42 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (19.4.2011.) 
http://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/kosovo/fordjupning  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Efter ytterligare några år, närmare bestämt 1998 så trappas konflikten återigen upp och 

tiotusentals civila tvingas fly upp i bergen och in i grannländer då serbisk polis och militär på ett 

mycket brutalt sätt gick fram bland kosovoalbaner för att komma åt både UCK-gerillan och deras 

möjliga vapenförråd.
49

 

 

Under samma år bryter regelrätt krig ut i Kosovo och UCK-gerillan lider av svåra förluster till 

följd av att serbiska specialpoliser och militärer sattes in mot dem. Vidare så brändes hus i 

albanska byar ned och det som fanns kvar av husen minerades så att en flytt tillbaka skulle 

försvåras om än mer.
50

  

Ett flertal massgravar hittades i slutet av samma år och NATO hotade då med att bomba mål i 

Jugoslavien om inte Serberna lämnade Kosovo och tillät det albanska folket att återvända.
51

 

 

USA samt ett antal andra europeiska länder lyckades i februari 1999 att få till stånd förhandlingar 

mellan kosovoalbaner och serber trots att striderna blossat upp på nytt efter att serberna börjat dra 

tillbaka sina styrkor.
52

 

 

Det som slutligen fick NATO att inleda flygbombningen mot Jugoslavien var Serbiens vägran att 

skriva under det avtal, som bland annat innebar att de serbiska trupperna var tvungna lämna 

Kosovo, att de skulle ges självstyre samt att deras ställning skulle avgöras i en folkomröstning 

efter 3 år. 

En av anledningarna till att serberna inte skrev under, kan skrivas till att en folkomröstning som 

nästan självklart skulle leda till självständighet för Kosovo eftersom det där bodde långt fler 

albaner än serber där.
53

 

 

Den 24 mars 1999 inledde således NATO sina bombningar i Jugoslavien.
54

 

 

2.2 Målet med operationen 

Vad gäller de politiska målen med insatsen så såg de ut som följande; 

 

 Avslutning av militära aktioner och våldsutövning i Kosovo. 

 Urdragning av militära, paramilitära och polisförband ur Kosovo. 

 Överenskommelse om internationell militär närvaro i Kosovo. 

 Återvändande av flyktningar och fördrivna samt obehindrat tillträde för 

hjälporganisationer. 

                                                 
49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (19.4.2011.) 
http://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/kosovo/fordjupning 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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 Försäkran om serbisk vilja att medverka i en politisk lösning baserad på 

Rambouillet-förhandlingarna och i enlighet med folkrätten och FN-

stadgan.
55

 

Syftet med själva insatsen av flygstridskrafter formulerades så här; 

 

1. Inledningsvis oskadliggörande av det serbiska luftförsvaret. 

2. Avskärning av markstyrkorna genom attackinsatser mot kommunikationer, 

bränsleförsörjning (produktion och lagring) samt mot det militära 

ledningssystemet. 

3. Nedkämpning av JNA-styrkorna i Kosovo. 

4. Minskning av det politiska stödet för Milosevic genom insatser mot politiska 

mål samt partihögkvarter, radio-, och TV-stationer samt regeringsbyggnader.
56

 

2.3 Det serbiska luftförsvaret 

Serbiens luftförsvarssystem bestod mestadels av SAM-plattformar (Surface-to-air-missiles), och 

serberna hade tillgång till tusentals sovjettillverkade missiler till dessa plattformar. De var också 

utrustade med både fordonsmonterade och trupptransportabla luftvärnssystem.
57

 

De fasta luftvärnssystemen hade också bra stöd från över 100 radarstationer. 

 

Utöver dessa luftvärnssystem hade de 238 stridsflygplan, bland annat 15 MiG-29 och 64 MiG-21, 

båda jaktflygplan. Även om luftflottan inte var speciellt modern så var operatörerna bra tränade 

och kände till, åtminstone amerikanernas taktik väl.
58

 

 

Det var precis det som det amerikanska flygvapnets stabschef general Michael Ryan menade när 

han sa: ”These guys are good ,”Very professional army and air defense corps”.
59

 

 

Nedan följer en beskrivning av de tre skedena som författaren delat in kriget i samt en analys 

huruvida NATO använt sig av John Wardens teorier i sitt användande av luftmakt. 

2.4 Skede 1, 24:e mars – 27:e mars 

Operationen Allied Force mot Jugoslavien påbörjades den 24 mars, bara minuter efter att 

president Clinton uttalat sig om att attacker från luften var att vänta. Precis i linje med 

helhetsmålen med operationen så låg en stor del av fokus under första delen på att oskadliggöra 

                                                 
55 Wennerholm, Bertil. & Schyldt, Stig (2000) 1990-talets omvälvningar för luftstridskrafterna – erfarenheter 
inför framtiden, Stockholm: Kungliga Krigsveteskapsakademin. s. 45. 
56 Wennerholm & Schyldt (2000) s. 46. 
57 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational Assessment, RAND. 
s. 17. 
58 Lambeth (2001) s. 17 f. 
59 Ibid. s. 19. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 19 

Kd Erik Frisk 2011-05-30 

OP 08-11 

 

det serbiska luftförsvaret för att möjliggöra och underlätta fortsatta attacker mot andra typer av 

mål.
60

  

 

I samband med att president Clinton kommenterade attackerna mot Jugoslavien klargjorde han att 

operationen hade tre mål att uppnå; att påvisa att NATO verkligen menade allvar med sina 

attacker, att stoppa Milosevic från att eskalera i sitt våld mot civila samt att skada Serbiens 

möjlighet att föra krig mot Kosovo genom att förstöra deras militära förmåga. Han uttalade sig 

vidare om sin ovilja mot att sätta in marktrupp i området.
61

 Trots detta uttalade sig chefen för 

jointstaben, den amerikanska general Henry H. Shelton att NATO skulle använda sig av hela dess 

militära förmåga om Milosevic vägrade att ge upp sin offensiv i Kosovo. Att det skulle bli ett 

snabbt avslut var något som verkade som en självklarhet hos de styrande i NATO och USA.
62

 

 

Om han mot förmodan inte skulle ge upp som förväntat så var planen helt enkelt att gradvis öka 

trycket mot honom.
63

 

 

I början av attackerna så använde NATO sig bara av kryssningsrobotar som avfyrades från både 

fartyg och flygplan samt från mark- och hangarfartygssbaserade plattformar.
64

 Totalt avfyrades 

55 kryssningsrobotar första natten, och de första målen låg nära huvudstaden i Kosovo, Pristina, 

där staden bland annat mörklades genom att slå ut dess elsystem.
65

 

Attacken med kryssningsrobotar följdes av bombningar med bland annat strategiska bombplanet 

B-52 som flög tur och retur från hemmabas i USA.
66

 Bombflygplanen hade basbekämpning som 

sin främsta uppgift.
67

 

Dessa inledande attacker var alltså mot det serbiska luftförsvaret, men även landningsbanor, 

elförsörjningssystem, vapenfabriker samt baracker tillhörande militär och polis var inkluderade i 

målvalen.
68

 Syftet med att rikta in sig på just dessa typer av mål var tudelat, dels ville de skapa 

sig luftherravälde, dels ville de skydda de egna styrkorna.
69

 

 

Försiktighet kan sägas ha varit en stor faktor på den första dagen av bombningarna då flera 

NATO-ledare uttryckte sin oro över skador på civila då flera av målen låg nära civil infrastruktur. 

Bland annat så minskades den rekommenderade storleken på bomber till följd av detta.
70

 

Även det dåliga vädret bidrog till att alla de planerade uppdragen kunde flygas.
71

 

 

                                                 
60 Lambeth (2001) s. 19. 
61 Ibid. s. 19. 
62 Henriksen (2007) s. 3. 
63 Henriksen (2007) s. 20. 
64 Wennerholm & Schyldt (2000) s. 46. 
65 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften, 
Stockholm: FOI. s. 21. 
66 Ibid. s. 21. 
67 Lambeth (2001) s. 20. 
68 Ibid. s. 21. 
69 Gullbrandsson & Ternblad (2002) s. 21. 
70 Lambeth (2001) s. 22. 
71 Ritchie, Sebastian (2005) Air Power Victorious? Britain and NATO Strategy during the Kosovo Conflict i Air 
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Allt som allt flögs det ungefär 400 uppdrag första natten varav 120 av dessa var mot 40 olika mål, 

ibland dessa fem flygbaser och fem arméförläggningar. 

NATO:s  flygstridskrafter mötte ett visst motstånd och ett fåtal luftvärnsmissiler avfyrades mot 

dem. 

De blev också ett visst motstånd från serbiska jaktflygplan under natten och två MiG-29:or blev 

nedskjutna samt ett MiG-21, som dock tros ha kraschat under ett landningsförsök. Efter detta var 

det enbart sporadiska attacker från de serbiska luftstridskrafterna, trots detta sköts det två dagar 

senare ned ytterligare två MiG-29, detta tros varit ett resultat av att piloterna tappat kontakten 

med luftstridsledarna och helt enkelt råkat flyga in i bosniskt luftrum.
72

 

 

Den första delen av operationen pågick i 3 dagar och som beskrivits tidigare låg tyngdpunkten då 

på luftförsvaret samt ledningssystemet.
73

 Nu utökade NATO antalet mål men istället för att det 

gav önskad effekt för dem i form av att serberna blev mer nedtryckta så anpassade de sig till de 

nya nivåerna av attacker.
74

 

 

På grund av hotet från luftförsvarssystemet flögs merparten av NATO:s attackuppdrag på minst 

15 000 fot vilket ytterligare försvårade attacker mot små markmål och också ökade risken för 

oavsiktlig bekämpning.
75

 

2.4.1 Fienden som ett system 

Syftet med de inledande attackerna var alltså att först och främst skapa sig luftherravälde och 

således säkerhet för de flygande enheterna. De mål NATO attackerade och som enligt Warden 

skulle gå att betrakta som längre in i femringsmodellen än de militära styrkorna, är bland annat de 

ledningscentraler och radarstationer som förutom eldenheter också attackerades. De målen kan ur 

vissa hänseenden ses som strategiska mål men enligt författaren inte alls i linje med vad Warden 

förespråkar. Under detta skede kan det inte sägas att NATO betraktade Milosevic och Serbien 

som ett system. 

 

Detta kan säkerligen vara en följd av att NATO var orolig över att orsaka civila förluster och 

omedveten skada. Av den anledningen kan flera mål av mer strategisk betydelse valts bort, för att 

inte riskera att möta politiskt motstånd och få än mindre svängrum i den militära verksamheten. 

Men i den operationella verksamheten tyder som sagt inte mycket på att de låtit sig influeras av 

Wardens idéer om fienden som ett system. 

2.4.2 Tyngdpunktsbegreppet 

Warden beskriver i sin teori hur attacker mot motståndarens tyngdpunkter har en god chans att nå 

effekt och skapa avgöranden.  

I NATO:s planläggning innan operationen var ett av målen att minska det politiska stödet för 

Milosevic vilket får ses som en viktig, om inte avgörande tyngdpunkt för honom själv. 

                                                 
72 Lambeth (2001) s. 23. 
73 Gullbrandsson & Ternblad (2002) s. 21. 
74 Lambeth (2001) s. 24. 
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I den första fasen av operationen så det svårt att hitta spår av att NATO skulle ha använt sig av 

sina flygstridskrafter för att slå mot mål som egentligen skulle ha större betydelse för Milosevic 

förutom materiell skada, vilket i och för sig kan betyda mycket. 

Detta kan sedan bero på att politiker i NATO inte hade stöd från hemmanationerna att utföra 

sådana attacker i inledningen av operationen. 

 

Däremot så slog de precis som planerat mot det serbiska luftförsvaret och i viss mån även mot det 

militära ledningssystemet, detta tyder ändå på att NATO utefter givna förutsättningar ändå ville 

åstadkomma mer än att ”bara” slå ut serbiska stridskrafterna. 

De strävade alltså efter att nå tyngdpunkter men inte alls på den nivå som troligtvis skulle 

behövts för att få till stånd en förhandling. 

Således går det inte att säga att NATO under detta skede gjorde några riktiga försök att ge sig på 

Milosevics tyngdpunkter i den bemärkelse Warden pekar på. 

2.4.3 Parallell attack och kraftsamling 

Som beskrivet tidigare så attackerade NATO under inledningsskedet av operationen en rad olika 

typer av mål som enligt Wardens modell av fienden som ett system skulle återfinnas olika ”långt” 

in i cirkeln. Attackerna mot ledningscentraler och radarstationer skulle till exempel kunna klassas 

som både en ledningsfunktion och systemförutsättningar medan de också utförde attacker mot 

vapenfabriker vilket Warden i sin modell benämner infrastruktur. Detta pekar mot att NATO 

hade ett visst tänk mot parallell attack, även om målkatalogen inte var i närheten av så ”utbyggd” 

som den var i slutet av operationen. 

 

Dock så saknades däremot en riktigt kraftsamling, första dagarna på operationen flögs i snitt 

ungefär 120 attackuppdrag/dygn vilket är att jämföra med maj månad då samma siffra låg på 

ungefär 250 attackuppdrag/dygn. Det kan finnas flera orsaker till att NATO inte kraftsamlade i 

början av operationen. Till en början så hade de inte tillgång till alla flygstridskrafter som de 

egentligen ville ha, vilket kan ha försvårat det. En annan orsak skulle kunna vara att en oro för att 

möta stort motstånd från det serbiska luftförsvaret och därför inte ville ta alltför stora risker. Det 

som författaren finner mest troligt är dock det faktum att NATO trodde att det inte skulle behövas 

någon större insats för att Milosevic skulle ge upp och därför valde att inte gå för fullt från första 

början. 

 

Det finns alltså spår av att NATO skulle ha fokuserat på att utföra parallella attacker, dock inte i 

någon större utsträckning och inget tyder på att de heller har satsat på kraftsamling i detta skede. 

2.4.4 Luftrumskontroll 

Detta kriterium verkar självklart att NATO agerade utifrån. Det första syftet med insatsen av 

flygstridskrafter står beskrivet som att det serbiska luftförsvaret skulle förgöras. Det var också 

något de lade stort fokus på vid själva genomförandet. 

Mycket tyder på att NATO såg det som en stor framgångsfaktor att tidigt in i operationen skaffa 

sig luftherravälde för att på så sätt skapa säkerhet och kunna agera mot mål utan att utsättas för 

några större risker. 
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Precis som Warden förespråkar så försökte NATO under detta skede av operationen skaffa sig 

luftherravälde. 

 

2.5 Skede 2, 27:e mars – 23:e april 

Tre dagar efter att operationen inletts, alltså den 27 mars, när det stod klart att Milosevic inte 

hade reagerat som NATO hoppats på, så fick general Clark klartecken på att starta fas två av 

operationen.
76

 Detta betydde att de hade fler fasta mål att gå mot i Serbien samt att de också 

kunde attackera delar av jugoslaviska armén som kunde finnas gömd i Kosovo.
77

 

Det här stadiet av operationen initierades tidigare än var som var tänkt innan på grund av det 

eskalerande läget på marken och det faktum att attackerna mot markmål inte gett i stort sett 

någon effekt eller förändring i beteende hos de serbiska styrkorna överhuvudtaget.
78

  

 

En stor fördel för de serbiska trupperna var det dåliga vädret vilket givetvis försvårade 

operationen för NATO-flygplanen. Under de första nio dagarna så medgav bara fyra av dessa en 

möjlighet till att använda sig av laserstyrda bomber och över hälften av flygföretagen återvände 

till hemmabas utan att ha släppt någon vapenlast. Och av de 2700 uppdrag som flögs under de nio 

första dygnen så var endast ungefär 15 procent attackuppdrag. Det tog NATO 12 dygn att flyga 

samma antal attackuppdrag som Koalitionen gjorde under 12 timmar under Desert Storm i Irak.
79

 

Det faktum att det inte fanns något markhot gjorde också att det många gånger för de serbiska 

styrkorna räckte med att sprida ut sig för att de skulle klara sig undan attackerna.
80

 

 

Övergången från fas ett till fas två ska inte beskrivas som någon plötslig förändring i intensitet 

utan snarare som en utveckling från lägre till högre och det var också under början på andra 

veckans bombningar som det började stå mer och mer klart att det inte skulle bli något snabbt 

avslut på operationen. I samband med detta började NATO också attackera mer indirekta mål 

som till exempel baser och underhåll. En amerikansk general uttalade sig bland annat om att det 

behövdes minst ett antal veckor för att kunna slå ned de serbiska militära och polisiära styrkorna 

Detta ska ställas i kontrast till tron de hade innan operationen, att de bara skulle krävas några 

dagars bombningar för att uppnå slutmålet.
81

 

General Clark, ville vid den här tidpunkten sätta in attacker mot försvars- och inrikesministeriet i 

Belgrad men fick då nej från NATO med förklaringen att den typen av attack skulle kommit för 

tidigt i så fall.
82

 Från NATO-håll gjordes också försök för att snabba på processen med att få mål 

godkända för attack men ingen större framgång nåddes på det området.
83

 

 

Även om fas tre av operationen officiellt aldrig påbörjades, så inkluderades mål från fas tre i 

katalogen över godkända mål, på den nionde dagen av operationen. Bland de mål som ingick i fas 

                                                 
76 Daalder & O´Hanlon (2000) s. 117. 
77 Lambeth (2001) s. 25. 
78 Ibid. s. 26. 
79 Ibid. s. 27 f. 
80 Ibid. s. 27. 
81 Ibid. s. 28. 
82 Ibid. s. 29. 
83 Ritchie (2005) s. 319. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 23 

Kd Erik Frisk 2011-05-30 

OP 08-11 

 

tre var bland annat mot det militära ledarskapet, vapendepåer, bränsledepåer och andra mål i och 

kring Belgrad. Flera infrastrukturella mål attackerades dock inga i eller i närheten av Belgrad.
84

 

Den 6:e april slogs dock den centrala telekommunikationen i Pristina ut då två laserstyrda 

bomber släpptes från ett F15-E.
85

  

 

Fortfarande var dock general Clark frustrerad över att NATOs politiska ledare över deras ovilja 

att attackera strategiska mål i Jugoslavien som Clark själv tyckte var av stor vikt för att nå 

framgång.
86

 

 

När operationen började på sin tredje vecka började också NATO ifrågasättas på hemmaplan när 

bland annat tidningen ”London Economist”, en välrenommerad tidning menade att NATOs hela 

trovärdighet stod på spel i och med operationen i Jugoslavien och problemen med den. Ett flertal 

faktorer pekades ut som anledningar till problemen och däribland återfanns vad som tycktes vara 

en dålig strategi av president Clinton och NATOs politiska ledare. Men kanske det största 

problemet av alla beskrevs som den komplicerade och tunga uppgiften att koordinera en 

luftoperation med 18 självtänkande allierade stater.
87

 

 

I slutet av första månaden på operationen var så mycket som 80 procent av målen som 

attackerades mål som redan attackerats åtminstone en gång. Det hade delvis sin förklaring i det 

att motståndaren var mycket snabb på att reparera och återställa skador men det berodde också på 

det faktum att antalet mål godkända av NATOs ledare var väldigt få.
88

 

 

Fortsättningen in i vecka fem blev precis lika dyster för NATOs del, general Clark uttalade sig till 

och med om att det fanns det fanns indicier att Milosevic till och med lyckats stärka upp sin 

styrka inne i Kosovo, något som inte alls följde NATOs plan. Fortsättningsvis var vädret också 

dåligt och under de 35 första dygnen så var det mer än hälften av bombuppdragen som antingen 

avbröts eller helt enkelt inte ens startade.
89

 

 

Det ansågs inte heller att NATO från i början av operationen hade nog med resurser för att 

kontinuerligt kunna attackera nog många mål och på så sätt kunna behålla pressen på Serbien.
90

 

2.5.1 Fienden som ett system 

Tittar man på målvalen under denna fas av operationen så godkändes alltså fler mål för attack och 

bland annat så tyder attackerna mot de jugoslaviska oljeraffinaderierna på att NATO nu riktat in 

sig på mål som går att anse ha något större strategisk betydelse.  

 

Från den militära sidan så fanns det dock fortfarande frustration över det politiska ledarskapet i 

NATO som inte gick med på att bomba mål som general Clark menade på var viktiga strategiska 
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sådana. Detta måste anses som ett starkt argument för att den militära ledningen kan ha influerats 

av Wardens teorier men att den politiska ledningen inte tillät ett sådant agerande. 

 

Även om målen skiljde sig något under denna fas och fas ett så är det fortfarande inte mycket 

som tyder på att NATO agerat som att de såg på Serbien som ett system. 

2.5.2 Tyngdpunktsbegreppet 

I och med att NATO i denna fas lade ytterligare fokus på inkludera fler mål av strategisk 

betydelse så skulle man också kunna se det som att de försökte hitta nya tyngdpunkter hos 

Milosevic, med tanke på att de från början trott och hoppats på ett snabbt avslut av operationen. 

Precis som ovanstående faktor, så fanns viljan att bomba Milosevics tyngdpunkter. Dock verkar 

den bara funnits hos den militära ledningen, men inte hos den politiska. 

 

Det går alltså inte att hitta stöd för att NATO heller under denna fas verkligen ska ha attackerat 

Milosevics riktiga tyngdpunkter. 

2.5.3 Parallell attack och kraftsamling 

Även om NATO:s målkatalog under detta skede utökades, så kvarstår det faktum att de i slutet av 

månaden hamnade i läget att 80 procent av de attackerade målen var sådana som redan 

attackerats minst en gång tidigare. Detta tyder på att parallella inte utfördes i någon större skala. 

Detta betyder inte att man från militärt håll inte ville utföra parallella attacker. 

General Clarks frustration över NATO:s politiska ledning tyder snarare på det motsatta, han ville 

utöka möjligheten att bomba andra mål ännu mer.  

 

Här började också problemen med att ha många olika länder inblandade i en operation att visa 

sig, då det fanns länder ingående i alliansen som hade en konservativ inställning till kriget mot 

Serbien.
91

 

 

Ovan givna argument styrker det faktum att NATO inte utförda parallella attacker eller att de i 

någon större utsträckning satsade på kraftsamling. 

2.5.4 Luftrumskontroll 

Under det här skedet påverkades NATO indirekt av det serbiska luftförsvaret. På grund av det 

dåliga vädret så blev en stor del av de planerade uppdragen inställda, man ville från NATO:s sida 

helt enkelt inte chansa och flyga under molnen med risk för att bli mål åt mindre avancerade 

serbiska luftförsvarssystem.
92

 

 

Dock så fortsatte NATO försöka vinna luftöverlägsenhet för att kunna utföra sina operationer 

utan att riskera egna förluster varpå det visar på att de fortsatte att fokusera på att vinna kontroll 

över luftrummet. 
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92 Gullbrandsson & Ternblad (2002) s. 27. 
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2.6 Skede 3, 23:e april – 10:e juni 

Brytpunkten för hela operationen kan sägas kommit i samband med NATO:s 50-årsfirande i 

Washington D.C. den 23:e till den 25:e april
93

 då ledarna i NATO:s medlemsländer tillsammans 

bestämde sig för att ett misslyckande inte var en möjlighet. De visade där och då upp en enad 

front och i praktiken innebar det ett klartecken för NATO:s styrkor ingående i Operation Allied 

Force, att bomba ett antal strategiska mål.
94

 Detta var något som den militära ledningen i NATO 

väntat på en tid. 

Målkatalogen växte kraftig efter den här tidpunkten, från att ha varit bara 169 mål i början av 

operationen så antalet i slutet av juni uppe i 976 stycken. I och med att målkatalogen utökades så 

blev också det nya politiska målen med operationen klara, att straffa Belgrads politiska och 

militära elit, försvaga Milosevics stöd på hemmaplan samt att visa att han och hans följeslagarare 

vilka var ansvarig för våldet i Kosovo inte skulle finna någon fristad.
95

  

Detta är dock diskutabelt då bland annat Sebastian Ritchie i artikeln Air Power Victorius? Britain 

and NATO Strategy during the Kosovo Conflict, att det egentligen in gjorde blev någon större 

skillnad förrän i slutet av maj då Ritchie menar att general Clark på riktigt lade om fokus mot mer 

strategiska mål.
96
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Figur 2. Diagrammet visar på antalet uppdrag flugna av NATO under Kosovokriget.

97
 

 

I realiteten hade NATO börjat fokusera på mål, inte bara spridda och gömda styrkor i Kosovo, 

utan också mot det som NATO kom att kalla de fyra hörnstenarna i Milosevics maktapparat; den 

politiska maskinen, media, säkerhetsstyrkorna och det ekonomiska systemet. De första attackerna 

mot radio- och Tv-stationer i Belgrad skedde den 21:a april. Sändningarna hos de tre kanalerna 

stördes ut, och även om de startades upp igen efter elva timmar, så betydde det att man äntligen, 

efter många veckor frustration, kunnat börja attackera Jugoslaviens mediala och politiska elit. 

Bland annat så bombades också en underjordisk byggnad i Belgrad, känd för att vara ett av 

Milosevics återkommande tillhåll. Byggnaden var designad för att kunna tjäna som uppehälle för 

den högsta Jugoslaviska militärstaben, tjänstemän inom försvaret samt andra civila 

myndigheter.
98

 

 

Attacker mot det elektriska nätet i Jugoslavien gjordes också. Den franske presidenten Jacques 

Chirac var kritisk mot idén att bomba transformatorstationer och andra 

elförsörjningsanläggningar med sprängbomber. Detta fick NATO:s planerare att tänka om, och 
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istället för att göra på det konventionella sättet, så använde de sig av s.k. grafitbomber. Dessa 

bomber bestod av ett stort antal nystan med fibrer som sprids över elledningarna för att på så sätt 

orsaka kortslutning i systemet. Motiveringen till varför NATO valde att attackera elnätet var att 

det skulle orsaka de serbiska styrkorna i Kosovo att tappa kommunikationen samt att det också 

skulle påverka det serbiska luftförsvaret.
99

  

Totalt fem stycken transformatoranläggningar och ställverk attackerades och ungefär 65 procent 

av elförsörjningen i landet försvann under cirka 15 timmar.
100

 

 

Den här delen av kriget innebar att också den serbiska civilbefolkningen blev inblandade på ett 

annat sätt. Bombningar av stora fabriker innebar att stora mängder människor blev arbetslösa. 

Även om Jugoslaviens ekonomi inte var speciellt stark innan så innebar detta ändå att den 

påverkades negativt. Industriproduktionen sjönk i maj med nästan 60 procent jämfört med samma 

månad året innan och uppgifter finns om att BNP sjönk med mellan 20 och 40 procent under 

1999 jämfört med föregående år.
101

 

 

Under de sista två veckorna så slog också NATO riktigt hårt mot det serbiska elnätet. Med start 

den 24:e maj och tre nätter framöver så slog de till mot mål relaterade till det nationella elnätet i 

de tre största städerna i Serbien; Belgrad, Novi Sad och Nis vilket resulterade i att över 80 

procent av det serbiska elnätet blev utslaget. Det i sin tur påverkade både luftförsvaret, 

banksystemet och andra stora nationella elkunder. Också miljontals civila människor blev av med 

sin elektricitet och sitt vatten.  

 

Efter vissa svårigheter under slutfasen av operationen så skrevs fredsavtalet slutligen under den 

9:e juni. NATO gav Jugoslavien elva dagar på sig att dra tillbaka all trupp från Kosovo och 

bombningarna från NATO:s sida upphörde när det hade bekräftats att de serbiska trupperna börjat 

sin reträtt. I samband med att FN:s säkerhetsråd röstade igenom en resolution som innebar att 

Kosovo ställdes under internationellt civilt styre och att den fredsbevarande insatsen 

underställdes FN så meddelade också president Clinton att NATO hade åstadkommit seger.
102

 

2.6.1 Fienden som ett system 

I och med att NATO nu fastslog de politiska målen med operationen; att straffa Belgrads poli-

tiska och militära elit, försvaga Milosevics stöd på hemmaplan (återfinns i tidiga målen också) 

samt att visa han och hans följeslagare, som tillsammans var ansvariga för våldet i Kosovo, att de 

inte skulle få någon fristad. I det här skedet av operationen så går det tydligt att se att de går 

direkt efter ledarskapet och således mittersta ringen i Wardens modell varpå det finns tydliga 

tecken på att NATO här valde att se på Serbien utifrån hans modell. 

2.6.2 Tyngdpunktsbegreppet 

NATO hade alltså till viss del redan innan mötet i Washington D.C. börjat attackera mål som de 

kom att kalla de fyra hörnstenarna i Milosevic maktapparat redan den 21:a april. Dessa fyra 
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hörnpelare pekades ut som den politiska maskinen, media, säkerhetsstyrkorna samt det ekono-

miska systemet. Samtliga av dessa ytterst strategiska mål vilka man från militärt håll troligtvis 

velat anfalla redan från dag ett. I detta skede började NATO dock slå mot dessa riktiga tyngd-

punkter hos Milosevic. Under slutet av operationen slogs också stora delar av det Jugoslaviska 

elnätet ut, vilket var ett stort politiskt steg då detta påverkade bland annat det serbiska luftförsva-

ret samt även banksystemet. Också miljontals civila människor blev utan el och vatten och detta 

påverkade troligtvis det folkliga stödet för Milosevic. Troligtvis bidrog även det faktum att hund-

ratusentals människor blev arbetslösa som en direkt följd av bombningarna. 

 

Det är tydligt att NATO under detta skede av operationen verkligen fokuserade på att attackera 

tyngdpunkter hos Milosevic.  

2.6.3 Parallell attack och kraftsamling 

I och med att NATO:s militära styrkor fick tillåtelse att börja slå mot mål av större strategisk 

betydelse under senare skedet av operationen så utökades också antalet mål kraftigt. Från att det i 

första skedet fanns 169 fasta mål hade det alltså i slutet av operationen ökat till 976 mål vilket 

möjliggjorde parallella attacker i större utsträckning. 

 

Det var inte bara antalet mål som utökades under slutskedet av operationen, också antalet 

tillgängliga flygplan samt antalet uppdrag/dygn ökade kraftigt. Från att i början av operationen ha 

tillgång till 200 flygplan till att senare delen av densamma ha tillgång till 1100
103

 (535st 

offensiva
104

)skapade en helt annan möjlighet till kraftsamling och det märks också när man tittar 

på antalet flugna uppdrag. Från att ha flugit i snitt 92 attackuppdrag/dygn under krigets inledande 

30 dagar så uppgick samma siffra under maj till ungefär 250/dygn. 

 

Ovan nämnda fakta styrker uppfattningen om att NATO under slutskedet av operationen lade stor 

vikt vid att utföra parallella attacker samt att de också kraftsamlade sina resurser i linje med vad 

Warden förespråkar. 

2.6.4 Luftrumskontroll 

Den 15:e maj uttalade sig general Jumper så här om de egna luftstridskrafterna: ”…go anywhere 

we want in the country, any time.”
105

 menande på att NATO nu hade luftherravälde (om än det 

fortfarande fanns kvar delar av det serbiska luftförsvaret
106

). Därmed hade de nått målet med att 

bekämpa det serbiska luftförsvaret, eller åtminstone lyckats trycka ned det så pass mycket att man 

hade god rörelsefrihet.  

 

Detta kan mycket väl bidragit till att NATO under slutskedet av operationen också kunde 

intensifiera bombningarna och på så sätt sätta hårdare press på Milosevic. 

 

                                                 
103 Wennerholm & Schyldt (2000) s. 46. 
104 Gullbrandsson & Ternblad (2002) s. 25. 
105 Lambeth (2001) s. 51. 
106 Daalder & O´Hanlon (2000) s. 117. 
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Precis som de gjort också under de två tidigare skedena fortsatte NATO att arbeta för att skaffa 

sig luftöverlägsenhet och lyckades till slut också med det. 

 

2.7 Slutsats och sammanfattning 

När man tittar tillbaka på analysen av Kosovokriget utifrån de fyra faktorerna så blir det tydligt 

att den enda faktorn som NATO kan sägas tillämpat rakt genom hela operationen är 

luftrumskontroll. Där går det faktiskt att se en tydlig inriktning från deras sida att de snabbt ville 

skaffa sig luftöverlägsenhet för att på så sätt kunna skapa säkerhet för de flygande enheterna. 

 

Vad gäller de tre övriga faktorerna så är det inte lika tydligt att NATO använda sig av ett 

”Warden-tänk”. Det är inte egentligen inte förrän under sista skedet av operationen som det på 

riktigt går att finna spår av ett sådant utförande hos dem. 

 

Det fanns dock ett visst mått av tänk enligt Warden hos den militära ledningen men den politiska 

situationen tillät egentligen inte ett sådant utförande förrän NATO:s anseende stod på spel.  

 

Således går det alltså att finna fragment i agerandet som tyder på NATO också anammat andra 

delar av Wardens teorier. Bland annat så beskriver Warden i sin bok ”The Air Campaign – 

Planning For Combat” att en befälhavare bör överväga att enbart använda sig av det vapenslaget 

eller typen av förband som lämpar sig för uppgiften
107

. 

 

Och om man undviker diskussion kring vikten av markstridskrafter så kvarstår det faktum att 

NATO under Kosovokriget faktiskt bara använde sig av flygstridskrafter, vilket får anses som 

ganska ovanligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Warden (1988) s. 10. 
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3 Diskussion 
Uppsatsen var från början tänkt att ta avstamp enbart i NATO:s operationella användande av 

flygstridskrafter och där försöka hitta agerande som antingen stärker eller underminerar 

påståendet att NATO skulle använt sig av John Wardens teorier under Kosovokriget. 

 

Som beskrivet i sammanfattningen så blir det enkla svaret på frågeställningen: i viss grad och 

under vissa skeden av konflikten.  

 

Svårigheten med att svara på frågan finner författaren till stor del bestå i att den första 

planläggningen bara gällde för en kort tid. Uppskattningsvis bara mål som omfattade tre dagars 

bombningar
108

 och de många i NATO förväntade sig alltså att det skulle bli en kort operation, 

vilket visade sig vara helt felaktigt.  

När sedan den militära ledningen fick upp ögonen för vilka mål som de ansåg vara avgörande för 

Milosevic, så visade sig den politiska trögheten och också svårigheten med att ha så många 

länder ingående i en och samma operation. Den var också uppbyggd på så sätt att politikerna 

skulle kunna kontrollera händelserna i den och det verkar inte varit helt oproblematiskt att gå från 

en fas till en annan, även om det var precis det som den militära ledningen ville.
109

 

 

Alla länder hade inte samma tolerans för vilka mål som de tyckte var acceptabla att attackera. Det 

råder dock delade meningar kring vilken inflytande de olika länderna hade kring 

målvalsprocessen och bland annat en reporter på Washington Post menade att det bara var en myt 

att alla länder hade lika mycket att säga till.
110

 

 

Men ju längre tiden gick desto mer verkade det gå upp för politikerna att om de inte agerade 

kraftfullt så kunde kriget komma att pågå för en lång tid framöver. Det tycks alltså som att ju 

längre kriget pågick, desto större spår av tänk likt Warden återfanns hos de politiskt beslutande i 

NATO och således också i själva utförandet av operationen. Det var till exempel egentligen inte 

förrän i sista skedet på operationen som man tilläts attackera mål, vilka Warden i sina modeller 

kallar ledarskapet, och således enligt honom den viktigaste komponenten i en stat. Med det nyss 

nämnda i åtanke, sett utifrån hela kriget, så går det att se en trend hos NATO. Tvärtemot vad 

Warden förespråkar så försökte de att påverka ledarskapet genom att attackera ringarna utifrån 

och in.  

 

Den enda principen som NATO egentligen verkade stå fast vid ända från början är den om 

luftrumskontroll, att äga luften. Det påpekar Warden också är av största vikt för att ens ha en 

möjlighet att vinna kriget. Detta förstärks ytterligare av att cirka 35 % av NATO:s alla 

flyginsatser var riktade mot just det Jugoslaviska luftförsvaret.
111

 

 

Sista skedet är som tidigare nämnts, det skede där det går att spåra störst användning av Wardens 

teorier och som det nämnts tidigare så beror det troligtvis på att en stor del av hans teorier går ut 

                                                 
108 Henriksen (2007) s. 20. 
109 Ibid. s 23. 
110 Ibid. s. 21. 
111 Gullbrandsson & Ternblad (2002) s. 236. 
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på att slå mot strategiskt viktiga mål vilket också kräver en politisk enighet. I en intervju med 

Washington Post strax efter krigets slut så uttalade sig General Short (chef för luftstridskrafterna 

under Kosovokriget) så här:  

 

”I hope the alliance will learn that before you drop the first bomb, or fire the 

first shot, we need to lock the political leaders up in a room and have them 

decide what rules of engagement will be so they can provide the military with 

the proper guidance and latitude needed to prosecute the war……As an airmen, 

I´d have done this a whole lot differently than I was allowed to do. We could 

have done this differently. We should have done this differently”.
112

  

 

Detta uttalande styrker ytterligare tanken om att det fanns en klyfta mellan den politiska och 

militära ledningen i NATO vilket självklart också påverkade utförande av själva operationen och 

General Short säger i en annan intervju att : 

 

 ”The lights are going out, the bridges are coming down, the military 

headquarters are going to be blown up. And we're gonna stay after that target 

set until it's destroyed. We think that'll bring Milosevic to the table, but if it 

doesn't, that's the best we can do.”
 113

  

 

Med detta syftar han på att han som chef över luftstridskrafterna ville utföra operationen på ett 

sätt, men fick stå tillbaka till förmån för det politiska spelet bakom.  

Generalen Short får också medhåll från en av sina stabsmedlemmar, Överste Tom Johansen som 

säger att: 

 

”When you design an operation like this, you want to go to downtown Belgrade 

the first night, but we weren´t allowed to do that. We wanted to go straight for 

the lion´s head, and knock out all of its teeth.”
114

 

 

 

Ett stort problem i skrivandet av uppsatsen har varit att försöka hålla sig på det operationella 

planet och flera gånger under skrivandets gång har det spillt över i att analysera även det politiska 

spelet bakom NATO:s insats. Men det belyser också problematiken som finns när det är en 

allians som ska agera utifrån alla nationernas intressen. Detta skulle också kunna liva upp 

debatten om Sveriges vara eller inte vara i till exempel Libyen, då det finns de som anser att 

Sverige bara är en bricka i ett större strategiskt pussel för de stora nationerna och att vi enbart 

agerar i deras intresse. Johannes Malminen skriver i rapporten Aspekter på Kosovo-operationen 

mars-juni 1999 att: 

 

                                                 
112 Ring, Stefan (2005) Strategiska vägval för luftstridskrafterna – det internationella alternativet. Stockholm: 
Kungliga Krigsvetenskapsakademin. s. 46 f. 
113 How the war was fought. (12.5.2011.) 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/fighting/fighting.html 
114 Henriksen (2007) s. 192. 
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”Konfliktens förlopp styrdes på NATO-sidan primärt av politiska 

hänsynstaganden och sekundärt av militär rationalitet”
115

 

 

Henriksen skriver också i sin bok NATO’s gamble: combining diplomacy and airpower in the 

Kosovo crisis, 1998-1999, om hur NATO gick oförberedda in i kriget, både politiskt och militärt 

och menar på att det finns bevis som tyder på att de inte ens var i närheten av att vara 

förberedd.
116

 

 

Det blir också tydligt hur pass viktigt det är att innan en insats påbörjas, att utifrån målen med 

operationen dra upp riktlinjerna för densamma. Annars finns det risk för att hamna i samma, 

nästan bisarra, situation som NATO gjorde under Kosovokriget då det i praktiken skulle gå att 

påstå att det var de länder som var minst villiga att strida där som egentligen bestämde vilka mål 

de skulle få attackera. Detta är ytterligare en faktor som säkerligen bidrog till att operationen blev 

så utdragen. 

 

För att åter koppla till Wardens teorier så är det inte säkert att en operation designad helt efter 

hans idéer hade varit en optimal lösning och det är givetvis svårt att spekulera i men troligtvis 

hade en sådan varit mer utslagsgivande än vad den nu blev. Svårigheten med att i en konflikt likt 

den här, där NATO egentligen inte ville döda ledaren (Milosevic) måste vara att utan att 

åstadkomma några civila offer, ändå sätta nog press på denna för att kunna få honom till 

förhandlingsbordet. En av Wardens huvudteser går ut på att bekämpa ledarskapet och då 

uppkommer frågan om modellen verkligen är gångbar på alla typer av konflikter. 

 

Det går också att diskutera kring huruvida en luftmaktsteori ska användas för att analysera en 

konflikt på mer än den operationella nivån. Författarens åsikt är att efter analysen av 

Kosovokriget så visar det sig att, som i detta fall, den operationella och politiska nivån i många 

hänseenden flyter samman och att det då är oundvikligt att göra så. 

3.1 Förslag till vidare forskning 

En undersökning kring vilka typer av konflikter som Wardens teorier egentligen är applicerbara 

på skulle kunna leda till en rad intressanta frågeställningar huruvida hans teorier är valida mot 

konflikter som sker idag, där civilbefolkningen lever så pass nära inpå kriget. Är Wardens teorier 

praktiskt användbara i konflikter som skett de senaste åren eller är det bara aktuella när det 

handlar om krig stater emellan? 

Även Sveriges politiska roll i insatser som de idag ingår i skulle kunna bidra med intressanta svar 

kopplat mot att vi kanske inte alltid har möjlighet att agera utifrån våra egna intressen när vi väl 

valt att påbörja insatsen. 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Ljung, Bo m.fl. (2000) Aspekter på Kosovo-operationen mars-juni 1999. Stockholm: FOA. s. 15. 
116 Henriksen (2007) s. 3. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 33 

Kd Erik Frisk 2011-05-30 

OP 08-11 

 

4 Litteraturförteckning 
 

4.1 Tryckta källor 

Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E (2000) Winning Ugly – NATO´s war for to save  

Kosovo. Washington, DC.: The Brookings Institution. 

 

Esaiasson, Peter m.fl. (2010) Metodpraktikan, Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 237. 

 

Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett 

land från luften, Stockholm: FOI. 

 

Henriksen, Dag (2007) NATO’s gamble: combining diplomacy and airpower in the Kosovo cri-

sis, 1998-1999. Annapolis: Naval Institute Press. 

 

Mj Joakim Hjort (2004) Wardens inverkan på krigen i Irak, Stockholm: Försvarshögskolan. 

 

Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-

sessment, RAND. 

 

Ljung, Bo m.fl. (2000) Aspekter på Kosovo-operationen mars-juni 1999. Stockholm: FOA. 

 

Olsen, John Andreas (2007) The renaissance of American air power, Dulles: Potomac Books, 

Inc. 

 

Ring, Stefan (2005) Strategiska vägval för luftstridskrafterna – det internationella alternativet. 

Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademin. 

 

Ritchie, Sebastian (2005) Air Power Victorious? Britain and NATO Strategy during the Kosovo 

Conflict i Air Power History – Turning Points from Kitty Hawk to Kosovo.  Abingdon: FRANK 

CASS PUBLISHERS. 

 

Warden III, John A. (2002) Modern Competitiveness Theory i Asymmetric Warfare, Royal Nor-

wegian Air Force Academy. 

 

Warden III, John A (1988) The Air Campaign – Planning for Combat, Washington, DC: National 

Defense University Press. 

 

Wennerholm, Bertil. & Schyldt, Stig (2000) 1990-talets omvälvningar för luftstridskrafterna – 

erfarenheter inför framtiden, Stockholm: Kungliga Krigsveteskapsakademin. 

 

Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 34 

Kd Erik Frisk 2011-05-30 

OP 08-11 

 

4.2 Internetkällor 

How the war was fought. (12.5.2011.) 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/fighting/fighting.html 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (19.4.2011.)  

http://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/kosovo/fordjupning 

 

NATO. (21.4.2011.) 

http://www.nato.int/shape/about/background2.htm 

 

Warden III, John A, 1995: Air Theory for the Twenty-first Century (21.4.2011.) 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/battle/chp4.html 

 

Warden III, John A, 1995: The Enemy as a System (20.4.2011.) 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 35 

Kd Erik Frisk 2011-05-30 

OP 08-11 

 

Bilaga 1 
 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar på vilka de olika typerna av mål NATO attackerade under Kosovokriget till och med, och 

efter 25 april 1999.
117 

                                                 
117 Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E., 2000, s. 120. 


