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Sammanfattning: Dr. Robert A. Pape publicerar 1996 boken Bombing to Win. Kvantitativa 

studier av 33 konflikter där luftstridskrafter har använts har genomförts. Detta för att söka ett 

samband mellan lyckade respektive misslyckade slutresultat. De teorier som Pape framför har 

därför en empirisk förankring och de slutsatser som förs fram är att strategisk bombning väldigt 

sällan fungerar och att luftstridskrafter istället bör användas för att neka fiendes styrkor framgång 

på slagfältet. Tre år efter att Bombing to Win publiceras inleds Operation Allied Force. En 

operation ledd av NATO för att förhindra den etniska rensningen av albaner i Kosovo.  

 

Syftet med detta arbete är att se om Robert A. Pape:s teorier uppmärksammats. Detta genom att 

leta efter händelser där NATO använder luftstridskrafterna på ett sätt som överensstämmer med 

Pape:s teorier. 

 

Slutsatsen är att det finns vissa händelser i konflikten där NATO:s agerande överensstämmer med 

de teorier Pape presenterar i Bombing To Win. Det finns däremot inte en koppling till ett särskilt 

skede eller del av operationen. Genom uttalanden av militära beslutsfattare går det att påvisa att 

teorierna har uppfattats av dessa. Politiska viljor har haft stor inverkan, och vissa militära 

strategiska viljor har fått stå tillbaka. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

I mars 1998 blossade konflikter upp i Balkan. För tredje gången under 90-talet är det den serbiska 

ledaren och diktatorn Slobodan Milosevic och hans anhängare som är inblandade i oroligheterna. 

Platsen är denna gång i Kosovo, hjärtat av det forna Jugoslavien. En plats med stor kulturell, 

historisk och religiös betydelse för alla serber. Ett område som då var direkt styrt av Milosevic
1
.  

I Kosovo bodde serber men även albaner. Det fanns en stor rädsla i omvärlden att en konflikt i detta 

område skulle bli mycket lång och blodig. Detta då det finns en lång historia av konflikter mellan 

dessa två parter. USA och vissa Europeiska länder försökte att förhindra en eskalering av konflikten 

men misslyckades.
2
 

 

Den 24:e mars 1999 påbörjade North Atlantic Treaty Organization (NATO) Operation Allied Force 

(OAF). Operationen riktade sig mot Jugoslavien och det var första gången NATO stred mot en 

suverän stat. Det fanns en stor tilltro till användning av flygstridskrafter men för flera av 

medlemsländerna var detta första gången sedan andra världskriget som stridsflyg användes i en 

insats. Insatsen var planerad att genomföras under några få dagar.
3
 Det dröjde dock 78 dagar innan 

Milosevic till sist gav upp och då skrev under i stort sett alla de krav som ursprungligen ställts av 

NATO.
4
 Några år innan konflikten publicerades boken Bombing to Win

5
 skriven av Dr. Robert A. 

Pape. Denne publicerar då sin syn på hur luftstridskrafter och tvångsmakt skall användas för att nå 

framgång i moderna konflikter. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är undersöka om Dr. Robert A. Pape:s teorier uppmärksammades efter att 

hans verk utgavs år 1996. Detta var en tid då stor tilltro till användande av luftstridskrafter fanns. 

Pape skriver i sin bok att det är viktigt att studera användande av tvångsmakt för att dra lärdomar 

inför framtidens konflikter. Anledningen är att luftstridskrafterna får en allt större roll i det 

strategiska spelet samt att han konstaterar att tvångsmaktsanvändande och strategisk bombning 

kommer att användas i framtida konflikter.
6
  

 

Hans verk grundar sig i kvantitativa studier utav 33 konflikter där luftstridskrafter har använts och 

har således ett gott empiriskt underlag som har kompletterats med djupare analyser av vissa 

konflikter. De slutsatser som dras är att luftstridskrafterna skall användas för att slå mot fiendes 

stridande förmågor på slagfältet för att nå framgång. Han anser även att strategisk bombning inte 

fungerar.
7
 Operation Allied Force anses lämplig för att undersöka om teorierna tillämpats i 

praktiken. Operationen startade 1999, tre år efter att Pape:s bok publicerats och luftstridskrafterna 

användes i stor utsträckning under denna konflikt.  

 

 

                                                 
1
 Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E (2000) Winning Ugly – NATO´s war to save Kosovo. Washington, 

DC – The Brookings Institution vii 
2
 Ibid. vii 

3
 Ibid. vii 

4
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap http://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/kosovo/fordjupning 

5
 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University 

Press 
6
 Ibid. s.314 

7
 Ibid. s.314 

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

 

Finns Pape:s teorier spårbara i NATO:s luftmaktsanvändande under Kosovokriget 1999.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

För att nå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Vilka är de centrala tankarna i Pape´s teorier angående luftmaktsanvändning?  

• Vilka skeden och faser finns i Operation Allied Force? 

• Vilka typer av mål godkändes under de respektive skedena? 

• Hur användes NATO:s luftstridskrafter under de olika skedena av operationen? 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Det finns tidigare forskning om Kosovokriget. Dock har ingen forskning med en tydlig inriktning 

mot Pape:s teorier under denna konflikt funnits.  

 

Kd. Erik Frisk OP 08-11 belyser liknande frågor från samma konflikt, dock utifrån en annan 

teoretiker vid namn John Warden i en c-uppsats. Namnet på detta arbete är: NATO:s luftkrig i 

Kosovo utifrån Wardens teorier. Slutsatserna från detta arbete är att det finns viss spårbarhet av 

delar från Wardens teorier i vissa delar av konflikten, främst mot slutet.  

Erik ger förslag till vidare forskning inom ämnen som berör Warden. På vilka typer av konflikter är 

hans teorier applicerbara? Finns denna typ av konflikter i dagsläget?  

Slutsatserna borde även leda till möjligheten att forska vidare om den aktuella konflikten samt att se 

om någon annan teori använts under de andra skedena i konflikten.  

 

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

Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Överstelöjtnant Stefan Ring redogör i denna 

handling bland annat för Bombing to Win och händelser ur Operation Allied Force.  

–

Washington, DC.: The Brookings Institution. Operationen i sin helhet beskrivs, data angående 

målval, kostnader och förluster presenteras. Belyser problem med skador av tredje part och lidande 

hos civilbefolkningen.   

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

2001 beskriver hela krigsförloppet, med utgångspunkt från NATO:s agerande. Han belyser både 

styrkorna och svagheterna med operationen.  

Dag Henriksens -

1999  beskriver NATO:s luftmaktsanvändning under Kosovokriget. Henriksen beskriver hur 

luftmaktsanvändande och diplomati kombineras.  
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Sara Gullbrandsson & Sten Ternblads FOI-rapport: Jugoslavienkriget 1999 - Hur man angriper ett 

land från luften är framtagen på uppdrag av Överstyrelsen för civil beredskap och beskriver 

konflikten och kopplar den mot en rad doktriner. 

1.6 Metod  

 

I detta arbete återfinns två analysuppgifter. Den första syftar till att redogöra för de centrala delarna 

ur Dr. Robert A. Pape:s teorier angående hur luftstridskrafter bör användas för att nå framgång i 

moderna konflikter. Den andra analysuppgiften är en fallstudie som behandlar Operation Allied 

Force och bakgrunden till konflikten i Kosovo. Resultaten av dessa analyser kommer att jämföras  

för att se om det finns spår av Dr Robert A Pape:s teorier i NATOs luftoperationer under Operation 

Allied Force.  

 

Forskningsansatsen i båda analysuppgifterna i detta arbete är kvalitativ innehållsanalys. De källor 

som används kommer att läsas för att skapa en djupare förståelse och för att kunna lyfta fram det 

som är viktigt för detta arbete. Kvalitativ analys anses lämplig då dess styrkor är att den genererar i 

en förankring i verkligheten. Med detta metodval medföljer dock även svagheter. I och med att 

innehållet väljs ut och tolkas, kan olika forskare nå olika slutsatser med samma metod. En orättvis 

bild av en händelse kan också ges då valda delar belyses efter att ha lyfts ut ur sin ursprungliga 

kontext.
8
 Vidare uppgifter om hur dessa svagheter hanteras återfinns senare under 1.9 Källkritik.  

 

Anledningen till användande av en fallstudie är att den tillåter många källor men samtidigt endast 

har en undersökningsenhet. Syftet med att koncentrera allt fokus till ett enskilt fall, till skillnad från 

en masstudie eller en surveyundersökning, är att djupare insikter möjliggörs.
9
 Slutligen görs en 

komparativ analys mellan de två innehållsanalyserna. Det görs för att belysa ett eventuellt samband 

eller avsaknaden av ett sådant. Detta syftar till att svara på problemformuleringen och då även på 

syftet med arbetet.  

 

1.7 Disposition 

 

Läsaren får under den första delen av arbetet en förståelse för bakgrunden och syftet med arbetet. 

Därefter redogörs för den teori där kriterierna presenteras som senare skall användas i analysen. 

Under nästa kapitel om fallstudien kan läsaren redan då påbörja analysen och på så sätt använda den 

hermeneutiska spiralen. 

 

Kapitel 1 Inledning är det inledande kapitlet och förklarar bakgrund, syfte och problemformulering. 

Det tidigare forskningsläget redovisas och den metod som valts för att genomföra arbetet redovisas 

och motiveras. Även avgränsningar och källkritik återfinns.  

 

Kapitel 2 Teori inleds med att kort redogöra för begreppet luftmaktsteori, följt av en kort 

presentation av den tänkte teoretikern Dr. Robert A. Pape. Huvuddelen i kapitlet är en analys av 

Bombing to Win som resulterar i förutsättningar för att senare testa teorin mot en fallstudie.  

 

Kapitel 3 Fallstudie av Operation Allied Force beskriver skedesvis händelseförloppet under 

operationen och även bakgrunden till konflikten.  

 

                                                 
8
 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen, andra upplagan, Översättare Per Larson, Open University Press UK Limited, 
Storbritannien s.398-400 
9
 Ibid. s.61f 
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Kapitel 4 Analys. I detta kapitel analyseras om det finns spår av teorin i fallstudien, detta sker i 

olika skeden. 

 

Kapitel 5 Resultatdiskussion. Här görs en återkoppling till syfte och frågeställning, samt en 

redovisning av slutsatser och förslag till vidare forskning.   

 

Kapitel 6 Källförteckning innehåller en lista över de källor som använts till arbetet. 

 

1.8 Avgränsning och begränsning 

 

Arbetet är begränsat till 14000 ord och endast 10 veckor finns till förfogande för författaren. För att 

arbetet skall rymmas inom ramen och bli klar till utsatt tid kommer avgränsningar att behöva göras. 

 

Det förutsätts att läsaren har militär bakgrund alternativt ett militärt intresse, därför kommer inte 

militära begrepp och förkortningar förklaras mer än att de skrivs ut första gången de används.  

 

Endast en teoretiker kommer att analyseras och teorierna kommer endast att testas mot en konflikt. 

Tidsspannet för fallstudien av konflikten begränsas till tiden för Operation Allied Force, mellan den 

24:e mars till den 10:e juni 1999. Den tid då NATO:s luftstridskrafter användes. Det är även endast 

NATO:s flygstridskrafter som analyseras.  

 

Endast öppna källor och källor som finns lätt tillgängliga används för att öka reliabiliteten och 

möjligheten till vidare forskning.  

 

Analysen kommer endast att ske mot de kriterier som tagits fram i teoridelen och de frågeställningar 

som måste besvaras för att nå syftet med arbetet.  

 

1.9 Källkritik 

 

Under studien av bakgrunden till konflikten användes en av få internetkällor. Ansvarig för aktuell 

hemsida är MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap). Innehållet på sidan är producerat 

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

universitet. 

 

För att beskriva teorin används Robert A Pape:s egna verk Bombing to win
10

. Dr Pape har 

specialiserat sig på internationella säkerhetsaffärer och hans teorier i boken Bombing to Win är till 

skillnad från en del andras teorier empiriskt underbyggda.
11

 Eftersom att syftet inte är att falsifiera 

utan att analysera denna teoretikers teorier anses denna förstahandskälla lämplig. Bombing to Win 

utgavs innan den konflikt som analyseras i fallstudien bröt ut och anses också därför lämplig att 

användas för att senare testa teorin mot konflikten. Efter att boken publicerats har Pape mottagit 

kritik av bland andra Warden. Detta finns publicerat i Security Studies
12

 och kommer att läsas för 

att få en djupare förståelse för Pape:s teorier. 

 

                                                 
10

 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University 
Press 
11

 Chicago Project On Security And Terrorism CPOST  
http://political-science.uchicago.edu/people/faculty/pape.shtml 
12

 Pape, Robert A., The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7 no 2,1997, 

doi:10.1080/09636419708429343, (Hämtad 2013-04-05) 
 

http://cpost.uchicago.edu/bob.php
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För att analysera och redogöra för händelseförloppet i fallstudien kommer flera författares verk att 

användas. Detta för att skapa ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, då det är NATO:s 

deltagande i operationen som skall analyseras. Med hänsyn tagen till avgränsningen att litteraturen 

skall vara lättåtkomlig, så har endast litteratur från västvärlden och till stor del från de allierade 

styrkorna använts. En risk är att all litteratur har använt samma förstahandskällor och därför 

vinklats på samma sätt.  Syftet är att i stora drag redogöra för händelseförloppet och lyfta ut vissa 

händelser så denna litteraturuppsättning bedöms därför vara relevant och lämplig. Även om 

samtliga författare kan ses ha en koppling till väst så härstammar alla fyra från olika nationer.  
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2.1 Luftmaktsteorier  

 

Luftstridskrafterna har i stor utsträckning använts av västmakterna efter kalla krigets slut. Exempel 

på några av dessa insatser är Gulfkriget -91, Bosnien -94-95, Kosovo -99, Afghanistan -01 och 

senast i Libyen -11. Det har ansetts som ett billigt alternativ för militär maktutövning och som ett 

politiskt maktmedel.
13

 Kriget i Kosovo har använts som ett exempel för att styrka dessa teorier då 

det kan ses som att Serbien besegrades med endast luftstridskrafter. Men sambandet mellan 

luftmakt och seger är inte entydiga. Det kan ha funnits andra anledningar som fick Slobodan 

Milosevic att dra sig ut ur Kosovo.
14

  

 

Olika teoretiker har olika syn på hur luftstridskrafterna skall användas. John Warden var den 

främste vid tiden för publicerande av Bombing to Win. Wardens teorier förespråkar attacker mot 

ledningsfunktionen för att på så sätt orsaka en systemkollaps. Detta kan liknas med talesättet som 

säger att om huvudet tas bort dör kroppen. Hans teorier användes under Gulfkriget 91 och dessa 

fick stort genomslag bland beslutsfattare i främst USA. Wardens teorier skulle dock kritiseras i Dr. 

Robert A. Pape:s bok Bombing to Win.
15

 

 

Dr. Robert A Pape är professor i politisk vetenskap vid Chicagos universitet. Han har specialiserat 

sig på internationella säkerhetsaffärer och har författat flera böcker som rör säkerhetspolitik. De 

senaste rör självmordsbombning men den bok som skall studeras i detta arbete avhandlar 

luftmaktsanvändande och släpptes 1996. Dess titel är Bombing to Win: Air Power and Coercion in 

War.
16

 

 

2.2 Bombing to Win 

 

Tvångsmakt är ett centralt begrepp i Pape:s teorier, och är ett maktmedel som handlar om att förmå 

motståndaren att ändra sitt beteende. Tvångsmakt är likt avskräckande makt i sitt tillvägagångssätt 

men den syftar till att ändra beteendet hos motståndaren istället för att bara förmå denne att sluta. 
17

 

 

I Bombing to Win analyseras användande av militär tvångsmakt och förklarar varför vissa stater 

påverkas och vissa inte. Ett samband mellan de förhållanden där tvångsmakten har fungerat 

respektive inte fungerat söks, för att kunna använda detta maktmedel korrekt i framtida konflikter.
18

 

 

Tvångsmaktens relevans beskrivs nu som större än någonsin då befolkningen i USA sedan kalla 

krigets slut inte är beredda att betala samma höga pris för militära insatser. Det förklarar dock att 

forskningen i detta ämne har stagnerat. Utövning av tvångsmakt med hjälp av luftstridskrafter har 

ansetts vara omoralisk och mörkt, men en fråga som måste besvaras är, om man enbart med hjälp av 

luftstridskrafter kan påverka en fiendes beteende.
19

 

 

                                                 
13

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2005) Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten s.243 
14

 Ibid. s.243f 
15

 Ibid. s.265-267 
16

 Chicago Project On Security And Terrorism CPOST  
http://political-science.uchicago.edu/people/faculty/pape.shtml 
17

 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University 
Press s.12 
18

 Ibid. s.1 
19

 Ibid. s.2f 

http://cpost.uchicago.edu/bob.php
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Målet med boken är att presentera en teori som beskriver framgångsfaktorerna för användande av 

luftstridskrafter. Teorin tas fram genom att kvantitativt granska 33 strategiska luftoperationer 

samtidigt som en fördjupning i 5 av de viktigaste görs.
20

  

 

Pape utgår ifrån en indelning av luftmaktsutövandet där fyra olika operationskonster återfinns. 

Luftherravälde anses inte som en strategi och behövs inte över hela insatsområdet, utan erfordras 

endast över målet och korridorerna som användes till och från målterrängen. Det är inte en egen 

strategi men nödvändig för att det fyra olika operationskonsterna skall fungera.
21

 

 

Den första operationskonsten är den Bestraffande operationskonsten som är den äldsta av de fyra 

inom luftmaktsteorin. Den italienska teoretikern Douhet ansåg att man genom att straffa 

befolkningen med bombning av befolkningscentra kunde påverka deras moral. Lidandet ansågs 

överstiga värdet av konflikten. Exempel på denna operationskonst är de allierades bombningar av 

Tyskland under andra världskriget. Hamburg och Dresden utsattes då för omfattande bombning.
22

 

Pape anser att den bestraffande operationskonsten inte fungerar, då moderna stater enligt honom har 

en hög smärttröskel. Resultatet blir då en ökad ilska hos folket istället för rädsla och apati. Den 

förväntade effekten att folket gör uppror mot staten uteblir.
23

 

 

Nästa operationskonst som beskrivs är den Riskgenererande operationskonsten, som likt den 

bestraffande syftar till att bestraffa befolkningen för att påverka deras och deras ledares moral och 

fortsatt vilja till strid. Detta uppnås genom en upptrappning och inte genom att bomba med full kraft 

och intensitet initialt. Thomas Schelling förespråkar denna teori och menar att man indirekt kan 

påverka opinionen genom hot om våld som trappas upp varpå tillfälle ges för motståndaren att ge 

sig innan en upptrappning sker. Detta användes under USAs bombkampanj i Nordvietnam åren 65-

68
24

 I boken Bombing to Win beskrivs den riskgenererande operationsformen som en svagare 

variant av den bestraffande och för att den skall fungera krävs det trovärdighet bakom hoten. 

Trovärdigheten är vanligtvis låg och ger därför inte avsedd effekt. Ett undantag gäller för stater med 

kärnvapen. För dessa stater kan ett hot med låg trovärdighet ändå ge effekt.
25

  

 

Dekapiterande operationskonst syftar till att slå mot de moderna staternas Achilles häl; ledningen. 

Genom att använda precisionsvapen slås ledning eller ledningsvägarna ut. Denna typ av operationer 

användes i Irak 2003 då Saddam Hussein var ett mål i de initiala flygattackerna. John Warden är 

den främsta förespråkaren för denna typ av operationer och menar att när ledaren är borta eller 

avskärmad kommer en systemkollaps att uppstå.
26

 Pape anser efter sina studier att inte heller denna 

typ av operationer fungerar då det är svårt att hitta och döda individuella ledare och att en stats 

regering är svår att störta.
27

 

 

Den enda operationskonst som enligt Pape kan fungera är nekande operationskonst som syftar till 

att bekämpa motståndarens militära styrkor och på så sätt förhindra dennes strategi. Det tidigaste 

exemplet på användande av nekande operationskonst är när luftstridskrafterna har använts som 

direkt understöd till markförbanden. Tyskland använde flyget under första världskriget som ett 

flygande artilleri.  

                                                 
20

 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University 
Press s.10 
21
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22
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Flyget kunde operera mot fasta och rörliga mål bortom det egna artilleriets räckvidd och kunde slå 

mot förstärkningarna bakom fiendens linjer och påverka nyckelpunkter hos fienden. Nekande 

strategier kan även innefatta stora och omfattande luftoperationer som slår mot fiendens förband, 

produktion av krigsmateriel eller avskärmar delar av förband från huvudstyrkan eller från dess 

underhåll. Interdiktion, attacker bakom fiendens frontförband som stör försörjning och ledning etc. 

minskar fiendens förmåga till samverkan och ledning med förbanden på fältet.
28

 På så sätt 

begränsas fiendens handlingsmöjligheter och dessa kan på så vis styras mot alternativ som lämpar 

sig för den egna strategin. 

 

Exempel på när nekande operationskonst använts är USAs operation Linebacker emot 

Nordvietnamn 1972.
29

 Det visade sig då att strategisk bombning inte var det bästa sättet för att 

uppnå önskad effekt. Det är dyrt och fienden kan genom att sprida sina styrkor vara svåra att 

påverka. Även om industrier och tillgången av viktig material begränsas är risken att det är 

civilbefolkningen som drabbas och då uppstår de negativa effekterna som beskrevs tidigare med 

den bestraffande operationskonsten. Den gång strategisk bombning kan fungera är under långa 

utnötningskrig där överlägsenhet i materiel har en avgörande roll. Det skulle dock ta lång tid och 

inte vara möjligt utan markstridskrafter.
30

 

 

Pape skriver i det avslutande kapitlet att det är viktigt att inför framtida konflikter ta del av de 

lärdomar som historien gett oss. Användande av luftstridskrafter ökar då dessa har möjlighet att 

snabbt kunna bli insatta och risken för egna förluster är lägre än med markförband samt att de är 

mer anpassningsbara än flottans resurser. Luftstridskrafterna kan dock inte vinna helt själva, 

tvångsmakt är svårt och de gånger det har fungerat har det varit genom att neka fienden att nå sina 

mål på slagfältet.
31

 Strategisk bombning är sällan nekande utan syftar till bestraffande och 

riskgenerande operationskonster som inte fungerar. Fastän den strategiska bombningen bedöms som 

ineffektiv är det troligt att den kommer att användas i framtida konflikter på grund av byråkratiska 

intressen och politiska påtryckningar om en billig lösning på problem utomlands.
32

 

 

Strategisk bombning har historiskt sett varit det minst effektiva alternativet att använda vid 

tvångsmakt. Tvångsmakt har dessutom förknippas med strategisk bombning vilket inte alltid 

stämmer. Luftmaktsanvändandet är ett mycket starkt tvångsmaktmedel som är användbart i både 

långa som korta krig, mot en reguljär som irreguljär motståndare. Det kräver dock att 

markstridskrafter används och begränsar fiendens handlingsfrihet för att metoden skall vara 

effektiv. Denna metod, som kan liknas vid en hammare och ett städ, kan om den genomförs på en 

stor skala underminera fiendens förmåga att ta, hålla eller tillföra underhåll.
33

  

 

Slutsatserna från luftstridskrafternas användande historiskt är att den i sig själv är ett väldigt 

marginellt tvångsmaktsmedel och att i teorin skulle användning av strategisk bombning fungera. 

Något som dock aldrig skett i praktiken. Strategisk bombning kan inte ersätta varken 

luftmaktsanvändningen eller markstridskrafterna, men en kombination av luftstridskrafter och 

markstridskrafterna kan förneka motståndaren möjligheten att kontrollera områden utan att 

strategisk bombning behöver användas.
34

   

                                                 
28
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30

 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University 
Press s.317 
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Tidigare har det militära tvångsmaktsanvändandet inte studerats i fredstid. Detta borde dock göras 

då de militära ledare som helt förlitar sig på luftstridskrafterna löper en stor risk att bli besvikna på 

grund av de katastrofala effekter som kan följa.  

 

2.3 Kriterier för att applicera Pape:s teorier på fallet Operation Allied Force 

 

För att under analysen kunna se ett samband mellan Pape:s teorier och NATOs agerande under 

Operation Allied Force kommer författaren att se om nekande operationskonst har använts där 

målet är att neka de militära styrkorna framgång på slagfältet. Slagfältet bedöms vara Kosovo och 

inte hela Jugoslavien och styrkorna är de serbiska förbanden som utför etnisk rensning mot albaner. 

 

Luftstridskrafter kan inte ensamma vinna utan de är i behov av stöd från markstridskrafter. 

Strategisk bombning anses ej heller fungera då det inte finns någon historisk konflikt som påvisar 

det.    
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3 Fallstudie av Kosovokriget 1999 
 

3.1 Bakgrund till Operation Allied Force  

 

Under 600-talet slog sig många serber ner i området kring Kosovo. Enligt serberna som vandrade in 

i Balkan från nordöst var området tomt, medan albanerna hävdar att området var befolkat av deras 

förfäder. Under 1300-talet drevs många av de ortodoxa serberna bort av det vid den tiden 

expanderande Osmanska riket. Albaner i de omkringliggande områdena uppmuntrades till att flytta 

till området, många av dessa albaner konverterade till islam.  

Kosovo tillhörde det osmanska riket tills strax före första världskriget då det osmanska riket föll 

samman. Albanerna ville då tillhöra Albanien men kom istället att ingå som en del i Serbien.
35

  

 

Under andra världskriget blev stora delar av Kosovo en del av Albanien, för att vid krigets slut bli 

en provins i Serbien. Kosovos invånare bestod då av en fjärdedel serber och resterande till stor del 

av albaner. Under 1974 får Kosovo i praktiken självstyre och under 80-talet ökar kraven på 

självständighet vilket ledde till upplopp som slogs ner av jugoslavisk militär. Den serbiske 

politikern Slobodan Milosevic utnyttjade oroligheterna till sin fördel och ökade i popularitet. 

Serberna ansåg att de var förtryckta och Milosevic krävde minskad autonomi och skydd för serbiska 

minoritetens rättigheter. Med lovord om att återupprätta Serbiens betydelse valdes han 1989 till 

Serbiens president. Vid den tiden hade andelen serber minskat till en tiondel och en rädsla för att 

albanerna helt skulle ta över Kosovo fanns.
36

 

 
1990 avskaffades självstyret för Kosovo, som skulle styras direkt från den serbiska huvudstaden 

Belgrad. En kampanj där alla albanspråkiga tidningar förbjöds, all albansk undervisning upphörde 

och vissa albaner var tvungna att skriva under en lojalitetsförklaring mot den serbiska ledningen för 

att få fortsätta på sina jobb. LDK (Lidhja Demokratike e Kosovës) försökte att med fredliga medel 

kämpa för albanernas sak. Dessa upprättade ett parallellt samhälle med ett parlament, skolor och 

kliniker. Men många, framförallt unga albaner, tappade senare tålamodet när ingen förändring 

skedde och under mitten av 90-talet bildades gerillarörelsen Kosovos befrielsearmé UCK (Ushtrisë 

të çlirimtare të Kosovës) 
37

 

 

UCKs mål var att med hjälp av våld upprätta ett självständigt albanskt Kosovo och fick snabbt nya 

anhängare, som låg bakom en rad attentat mot serbisk myndighetspersonal och även mot albaner 

som samarbetade med serber. Detta leder till att närvaron av serbisk polis och militär ökar, samt att 

civila serber börjar förse sig med vapen. Konflikten trappas upp ytterligare och under våren 1998 

genomför serbisk polis och militär brutala operationer för att komma åt eventuella vapenförråd som 

skulle tillhöra UCK. Tiotusentals albaner drevs på flykt och tog sig upp i bergen eller till 

gränsländerna. Omvärlden reagerade och införde ekonomiska sanktioner men försöken att få fram 

ett fredsavtal misslyckades.
38

  

 

 

Senare under sommaren samma år utbröt krig i Kosovo. UCK-gerillan led svåra nederlag och husen 

i albanska byar brändes ned och ruinerna revs för att befolkningen skulle få så svårt som möjligt att 

flytta tillbaks. Mot slutet av sommaren upptäcktes flera massgravar och NATO hotade då med att 

flygbomba mål i Jugoslavien om inte serberna lät flyktingarna återvända.  

                                                 
35

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
http://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/kosovo/fordjupning 
36
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Serberna drog sig tillbaks i sista stund men i december blossade strider upp igen. Ett antal 

europeiska länder och NATO försökte samla representanter från parterna för att förhandla i Paris. 

Ett förslag om att de serbiska trupperna skulle lämna Kosovo och att albanerna skulle få ett 

långsiktigt självstyre lades fram. Serberna vägrade dock godkänna detta.
39

 

 
3.2 Operation Allied Force 

 

Operation Allied Force indelades i tre olika skeden. Detta För att gradvis kunna öka intensiteten, då 

de militära ledarna ville ha större makt medan politikerna ville bibehålla kontrollen och få mål 

godkändes inledningsvis.
40

 General Wesley K. Clark var vid tillfället SACEUR (Supreme Allied 

Commander over armed forces in Europe).
41

 

 

3.3 Skede 1, 24:e mars - 27:e mars 

 

Kort efter att USA:s president Bill Clinton meddelat att luftattacker kommer att genomföras så 

inleddes Operation Allied Force natten den 24:e mars. Presidenten förklarade att operationen hade 

tre mål, att påvisa allvaret med NATO:s attacker, förhindra fortsatt eskalering i Milosevics attacker 

mot civila och slutligen att, om det bedömdes som nödvändigt, påverka Serbiens förmåga till 

fortsatt strid genom att försvaga deras militära styrkor. Vid samma tillfälle underströk presidenten 

att han inte hade några avsikter att sätta in markstridskrafter i insatsområdet.
42

 Pentagons talesman 

Kenneth Bacon meddelade att förhoppningarna var att serberna snabbt skulle förstå att de hade 

begått ett misstag och måste ge upp.
43

 En allmän tro om att Milosevic tidigt skulle ge upp fanns 

inom både NATO:s och USA:s ledning.
44

 

 

Attackerna inleddes med en våg av enbart kryssningsrobotar som senare följdes upp av bombplan 

som flög uppdrag i 30 timmar utan uppehåll. Målkatalogen omfattade i det första skedet 40 

godkända fasta mål plus 51 godkända mål inom det serbiska luftförsvaret.
45

 Det låg stor försiktighet 

bakom målvalen, vissa mål togs bort då dessa låg nära civila byggnader. Bomber med lägre vikt 

användes, då de minskade risken för civila skador samtidigt som den levererade effekten i målen 

minskade.
46

  

 

Kryssningsrobotarna som avfyrades i det första skedet slog mot fast infrastruktur runt Pristina, 

elnätet slogs ut och hela huvudstaden mörklades. Även ett flygfält utanför Batajnica som var viktigt 

för både kommersiellt och militärt flyg bekämpades innan bombflygen påbörjade sina räder. Totalt 

avfyrades 55st kryssningsmissiler den första natten.  

                                                 
39
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40
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41

 Ibid. s.14 
42
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43
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Efterföljande anfall från bombflyget riktade sina attacker mot militära anläggningar såsom 

radarstationer, SAM (Surface to Air Missile) , militära kommunikationsplatser etc.
47

 

 

Totalt flögs 120 attackuppdrag mot 40 olika mål under den första natten. Under andra natten ökades 

intensiteten av bombningarna och under tredje natten attackerades Belgrad för första gången.
48

 

Serberna gjorde ett visst motstånd och avfyrade SAM:s och eventuellt en radarstyrd missil, dock 

utan att nedkämpa något av NATO:s flyg. Flera serbiska jaktplan förlorades både i och utanför 

striderna.
49

 De allierades bombplan flög inte under 15000 fot för att undkomma serbernas luftvärn 

och SAMs.
50

  

 

Milosevic gav sig inte, bombningarna nådde inte det snabba avslut som förväntats och den 27:e 

mars påbörjades således fas 2 i operationen.  

 

3.4 Skede 2, 27:e mars- 23:e april 

 

Skede 1 hade misslyckats, Milosevic satt inte vid förhandlingsbordet och ledarna ifrågasatte sin 

tidiga optimism och sina till synes symboliska bombningar. Under det andra skedet skulle ett större 

antal militära mål bekämpas.
51

  

NATO ambassadörerna diskuterade i över 8 timmar och långt inpå natten om huruvida en ökning av 

målkatalogen skulle ske eller inte. Vissa förespråkade att det var dags att slå mot båda ändarna av 

ormen, med det menat att slå mot ledning och trupper samtidigt. Denna metafor upprörde 

representanter från Grekland och Italien som förespråkade ett uppehåll av bombningarna under den 

stundande påsken, i hopp om att det skulle leda till förhandlingar.
52

  

NATO inledde fas två av operationen tidigare än förväntat på grund av Serbernas grymma våld och 

på grund av att de tidigare bombningarna inte haft önskad effekt. Serbernas etniska rensning drev 

1.8 millioner albaner från sina hem i Kosovo.
53

  

Efter en vecka hade listan med godkända mål ökat med 20 % och målen var att isolerade serbiska 

styrkor genom att slå mot kommunikationslinjer såsom broar, förråd och underhåll. Vädret ställde 

dock till problem och de första nio dagarna begränsades möjligheten till att använda laserstyrda 

vapen på grund av för dålig sikt. Då det inte heller fanns några NATO ledda markstyrkor så räckte 

det ofta med att de serbiska styrkorna spred ut sig för att undvika att bli attackerade.
54
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Under den andra veckan går Clintons administration ut med information om att operationen inte 

lyckats förhindra det serbiska våldet mot albanerna. Det tillades också att motståndaren var 

intelligent och kapabel till att anpassa sig mot deras egna strategier. Det blev tydligt att Milosevic 

tog tillvara på den tid som passerat. NATO var tvungna att stoppa de serbiska styrkorna eller straffa 

Milosevic för att på så sätt få stopp på den etniska rensningen.
55

 

Vid den nionde dagen hade 2700 flyguppdrag genomförts men bara 15 % av dessa var 

attackuppdrag. Under Operation Desert Storm flögs det lika många attackuppdrag på 12 timmar 

som det gjordes under 12 dagar i denna operation.
56

 Officiellt påbörjades aldrig fas 3 av operationen 

men under dag 9 lades mål som tillhörde denna fas in i protokollet över godkända mål. NATO slog 

då mot flera olika mål inom infrastrukturen i Jugoslavien såsom broar, järnvägar och 

vattenförsörjning men undvek fortfarande mål inne i centrala Belgrad. Detta gjorde man dock den 

efterföljande dagen och ytterligare tre dagar senare, den 3:e april, var den centrala 

kommunikationsbyggnaden i Pristina utslagen.
57

 

 

General Clark beskriver att operationen har två fronter. En där strategisk bombning utförs mot 

infrastruktur, jugoslaviska militärens och polisens högkvarter i närheten av Belgrad. En andra där 

taktiska attacker mot serbiska markförband i Kosovo genomförs.
58

  

 

Vid den tredje veckan hade NATOs strategi skiftat till att främst slå mot serbiska markförband. 

Detta hade tvingats fram då den etniska rensningen inte hade stoppats och syftet var att albaner 

skulle kunna återvända när de serbiska trupperna besegrats. Samma vecka skriver den inflytelserika 

tidningen London Economist att hela NATOs trovärdighet står på spel. Hela USA:s syn på 

luftmaktsanvändande och även doktriners trovärdighet ifrågasattes. De listade flera problem såsom 

väder, terräng och driven motståndare men ansåg det största problemet vara samarbetet mellan de 

18 medlemsländerna. 
59

  

 

Frustrationen yttrades då det var svårt att bekämpa styrkorna i Kosovo som hade grävt ner sig eller 

agerade utspritt. General Clark begärde då förstärkning med ytterligare 300 flygplan och även 

attackhelikoptrar. Pentagon hade tidigare godkänt att ytterligare 82 flygplan skulle ansluta till 

insatsen och blev förvånade över det stora antalet i Clarks begäran. Flera chefer ifrågasatte det stora 

antalet och om de befintliga styrkorna användes på rätt sätt. Förstärkningen godkändes dock 

tillslut.
60

 Förfrågan om attackhelikoptrar avslogs först då dessa ansågs vara förknippade med 

markstridskrafter, eftersom vissa länder var oroliga att detta skulle vara ett första steg för att sätta in 

markförband. Ett annat hinder vara att serberna fortfarande förfogade över luftvärn och SAM:s.  

Tillslut beslutades ändå att 24 attackhelikoptrar skulle skickas, det poängterades dock av Pentagon 

att dessa var till för att stödja de egna flygande förmågorna.
61
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Vissa ledare, främst amerikanska, tvivlade på att operationen skulle lyckas med enbart 

luftstridskrafter. Även fast förstärkningar i form av fler flygplan och helikoptrar var på väg så ville 

de att det åtminstone skulle finnas en reservplan där markstridskrafter kunde sätts in. President 

Clinton som tidigare varit tydlig med att markstridskrafter inte skall skickas, öppnar nu upp för den 

möjligheten. Detta genom att påstå att han aldrig har, och inte heller kommer, att utelämna något 

alternativ.
62

  

 

Operationen stod still. General Clark hade från första början en vilja att genomföra bombräder mot 

ledningsbunkrar och andra vitala mål i Serbien. Det tog dock mer än en månad att få ett 

godkännande för att attackera Milosevics villa. Holländska beslutsfattare motsatte sig detta då det 

där eventuellt kunde finnas konst från Rembrant. Mot slutet av första månaden hade 80% av de mål 

som attackerats redan tidigare attackerats minst en gång. Motståndaren var snabb på att reparera de 

skador som åsamkats samtidigt som NATO:s ledare godkände få nya mål. Det dåliga vädret och 

den stränga ROE (Rules Of Engagement) som rådde gjorde även det att flera uppdrag avbröts
63

 

Under den femte veckan fortsätter Milosevic att förstärka sina styrkor i Kosovo och General Clark 

meddelar att det kan vara så att motståndaren trots påtryckningar lyckats att växa sig starkare.
64

 

 

 

3.5 Skede 3, 23:e april - 10:e juni  

 

Under NATOs 50-års firande i Washington DC 23:e - 25:e april deklarerade medlemsländerna att 

man inte skulle tillåta sig att misslyckas. Man visade då enad front och de militära ledarna fick, 

fastän inte den tredje fasen formellt inletts, påbörja en omfattande strategisk bombning.
65

 

Målprotokollet utökades från tidigare 169 mål till slutligen 976 godkända mål. Det nya målet vara 

att straffa Belgrads militära och politiska elit och försvaga stödet för Milosevics och hans 

följeslagare. Med en kraftdemonstration skulle Milosevics och hans följeslagare bli medvetna om 

att de inte kommer finna någon fristad.
66

  

 

Kort innan mötet i Washington DC hade målvalen kommit att skiftas mot det som av NATO  kom 

att kalla för de fyra hörnstenarna i Milosevics maktappart; politiken, media, säkerhetsstyrkorna och 

det ekonomiska systemet. De nya godkända målen inkluderade oljeraffinaderier, bränsledepåer, 

broar, vägar, järnvägar, militära sambandsplatser och fabriker som kunde producera vapen och 

reservdelar. Den 21 april slogs Belgrads radio och tv stationer ut tillfälligt vilket sågs som ett tydligt 

tecken på att den mediala och politiska eliten inte skulle komma undan. Samma dag förstördes 

också den sista bron över Danube.
67
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Samma dag som 50-års firandet angreps för första gången det nationella elsystemet. Två 

transformatorstationer nära Belgrad slogs ut. Under kriget användes explosiva bomber ett tiotal 

gånger, främst mot transformatorstationer.
68

 Den franska presidenten Jacques Chirac motsatte sig 

attackerna med explosiv ammunition mot elnätet och därför valde man att byta till en ny typ av 

bomber som innehöll grafitremsor och som godkändes av Chirac. Detta nya vapensystem sattes in 

första gången den 2:a maj och redan följande dag var två tredjedelar av landets elsystem utslaget.
69

 

Syftet med att attackera elnätet var att stänga av de delar av elsystemet som försörjde de serbiska 

styrkorna i Kosovo och således påverka luftförsvaret och sambandet inom de serbiska styrkorna. 

Det deklarerades också att NATO ville visa att de kunde stänga av elnätet närhelst de ville. Denna 

typ av attacker med grafitbomber genomfördes ytterligare tre gånger, då med en veckas 

mellanrum.
70

  

 

Under mitten av maj ansågs det att NATO hade luftherravälde och kunde röra sig obehindrat, vädret 

hade också förbättrats och innebar inte längre något hinder för flygoperationerna.
71

 Under den 

sjunde veckan kom de första officiella rapporterna om att läget började bli ansträngt i landet. Det 

serbiska folket började nu bli direkt drabbade när elförsörjningen stördes och fabriker bombades. 

Bara vid en fabrik som förstördes blev 15000 personer arbetslösa och 40000 anställda hos 

underleverantörer till denna fabrik drabbades. Det drabbade även ekonomin som redan var 

ansträngd på grund av de sanktioner som genomförts mot landet innan insatsen påbörjats.
72

  

 

Under krigets andra månad hade KLA (Kosovo Liberation Army) ökat i styrka. Befälet hade 

övertagits av en forna Kroatisk General och de deklarerade att dessa inte tänkte ge upp sin kamp 

innan albanskt självstyre var uppnått. Det fanns rapporter om att KLA finansierades av 

drogsmuggling och att de hade kopplingar till muslimska fundamentalister. NATO:s samarbete med 

KLA ökade trots dessa rapporter. Det ansågs lämpligt med ett samarbete mellan NATO:s 

flygstridskrafter och KLA:s markstridskrafter.  Under ett långt slag den 7:e juni mellan serber och 

KLA, skickades två B-52 plan för att bomba de serbiska trupperna. De första rapporterna uppgav att 

de serbiska förlusterna uppmätts till 800 personer.
73

  

 

Den 2:a juni meddelar Ryssland att de numera stödjer NATO och inte de serbiska styrkorna.
74

 

Andra diplomatiska och politiska påtryckningar hade genomförts parallellt under hela konflikten 

och kompletterat de militära attackerna. Den 27e maj instämdes Milosevics och fyra andra höga 

ledare inför krigsförbrytartribunalen för brott mot mänskligheten. Den 2:a juni överlämnades 

NATO:s ultimatum och efter ett sista försök att förhala förhandlingarna så påbörjas det jugoslaviska 

trupptillbakadragandet från Kosovo den 10:e juni. Samtidigt beordrar NATO:s generalsekreterare 

att flygoperationerna skall avbrytas.
75
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4. Analys 
 

Under kapitlet analys kommer det utmärkande sättet hur luftstridskrafterna användes att belysas för 

att jämföras med de centrala tankarna ur Dr. Robert A. Pape:s teorier. Detta kommer att ske 

skedesvis likt indelningen i fallstudien.  

 

4.1 Skede 1, 24:e mars - 27:e mars 

 

Innan den första attacken den första dagen av Operation Allied Force meddelar president Clinton att 

operationen har tre mål. Det första var att påvisa allvaret i NATOs påtryckningar mot den 

eskalerande situationen, det andra målet var att förhindra Milosevics attacker mot de hjälplösa 

civila, det sista målet var att om det behövdes så skulle den serbiska förmågan till attack förhindras 

av att deras militära styrkor försvagades. Det sista målet har likheter med Pape:s teori om att neka 

fienden på slagfältet genom att slå mot deras styrkor. Eftersom att denna punkt inte är överst på 

listan, utan snarare en beredduppgift, kan det inte ses som att dennes teorier tillämpats fullt ut. De 

militära mål som godkändes under den första perioden tillhörde främst det serbiska luftförsvaret och 

inte de förband som var på ”slagfältet”. Strategisk bombning mot fasta mål genomfördes också och 

dessa mål återfinns inte heller på slagfältet eller i kategorin som de förband som genomförde de 

etniska rensningarna.  

 

Wesley Clark skriver i sina memoarer att han ansett att Milosevics maktbas stod i direkt relation till 

sina arméstridskrafter och att förluster hos dessa skulle leda till att han skulle behöva avbryta de 

etniska rensningarna i Kosovo. John Jumper, som var chef för de amerikanske flygstridskrafterna, 

tyckte istället att det var bortkastade resurser att använda moderna stridsflygplan för att bekämpa 

stridsförband. Han förespråkade istället anfall på djupet mot motståndarens strategiska 

ledningsmöjligheter.
76

 John Jumper skall också under planeringsfasen, efter att Wesley Clark 

utryckt sin vilja att slå mot markförbanden, ha yttrat:  

 

Sir, we´re just not very good at plinkin tanks.
77

  

 

Jumpers tankar liknar den dekapiterande operationskonsten medan Wesley Clark har tankar som 

direkt speglar den teori som Pape förespråkat. Det är ändå den riskgenererande operationskonsten 

som har den tydligaste kopplingen till det första skedet, då det första målet med operationen enligt 

president Clinton sades vara att lägga tyngd bakom NATOs hot. Målvalen var utvalda med stor 

försiktighet och en tro om att Milosevics skulle ge upp innan en ökning av intensiteten behövde 

göras var utbredd. Operationen var från början indelad i tre faser för att möjliggöra en gradvis 

ökning.  

 

För att sammanfatta sambandet mellan händelseförloppet under skede 1 och Pape:s teorier så kan 

sägas att det endast finns små likheter. Även om Clark hade tankar om hur operationen skulle gå till 

så återspeglas inte dessa under operationen. Snarare kan fokus tyckas ha riktats mot att skaffa 

luftherravälde över hela Serbien och genomföra strategisk bombning.  
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4.2 Skede 2, 27:e mars - 23:e april 

 

I målkatalogen för fas 2 återfanns flera militära mål, men beslutet om att införa dessa var inte enigt, 

då representanter från Grekland och Italien ville göra ett uppehåll i luftattackerna för att uppmuntra 

till förhandlingar. Efter långa förhandlingar mellan medlemsländernas representanter inleddes fas 2.  

Syftet var nu att slå mot ledningen och samtidigt mot de serbiska trupperna som genomförde etnisk 

rensning. Detta samtidigt som milliontals albaner drevs från sina hem.  

 

General Clark beskriver det som att operationen har två fronter, där strategisk bombning i närheten 

av Belgrad utgör den ena och där taktiska attacker mot serbiska markförband utgjorde den andra. 

Denna del av fronten har tydliga spår av Pape:s teorier då taktiska attacker genomförs mot fiendens 

styrkor på slagfältet. Den andra fronten arbetar däremot tvärt emot det som förespråkas av Pape.  

 

Det visade sig dock vara svårt att bekämpa styrkorna och vid den tredje veckan hade strategin 

skiftat mot att nästan enbart slå mot de serbiska förbanden i Kosovo. General Clark begär 

förstärkning i form av fler flygplan och attackhelikoptrar men under vecka fem konstaterar han att 

de serbiska styrkorna trots påtryckningar tycks ha växt sig starkare. Under det andra skedet av 

operationen ökar de nekande attackerna mot de serbiska styrkorna i Kosovo. Till en början var det 

inte den enda operationskonsten som användes men i och med att tiden gick och den önskade 

effekten uteblev fick den nekande operationskonsten större och större utrymme.  

 

Att flera ledare tvivlar på att framgång kan nås genom att endast använda luftstridskrafter 

överensstämmer med Pape:s teorier om att luftstridskrafter skall användas tillsammans med 

markförband. Då president Clinton inte längre är lika bestämd i sitt sätt att utrycka sig angående ett 

eventuellt användande av markstridskrafter, öppnar det upp för möjligheten att arbeta likt metaforen 

där flygstridskrafterna och markstridskrafterna liknas med en hammare och ett städ. 

Markstridskrafterna skulle nu kunna agera som ett städ och förhindra att serberna sprider sina 

grupperingar och därmed undgår bekämpning.  

 

 

4.3 Skede 3, 23:e april - 10:e juni 

 

Under firandet av NATO:s 50-års jubileum enades till sist medlemsländerna om att man inte skulle 

tillåta sig att misslyckas. Den tredje fasen, som planerats innan operationen, inleddes aldrig 

officiellt. Tidigare hade dock målval från denna fas förts in i målprotokollet. Under det sista skedet 

skulle antalet godkända mål öka från 169 till slutligen 976 stycken. En omfattande strategisk 

bombning inledde det tredje skedet och målet med detta var att bestraffa Belgrads militära och 

politiska ledning. Detta är ett tydligt steg i en riktning bort ifrån de teorier som Pape förespråkar. 

För det första så använder sig NATO av strategisk bombning och målen är inte de serbiska 

trupperna som genomför den etniska rensningen och för det andra är platsen för attackerna utanför 

de slagfält som tidigare definierats som Kosovo.  

 

Målen för de strategiska bombningarna var många och industrier och infrastrukturer bombades, 

samtidigt som elnätet slogs ut flera gånger. Befolkningen drabbas, vilket är ofrånkomligt vid 

bestraffande operationskonst och i slutfasen av en riskgenerande operationskonst. Det får dock 

tillslut effekt och genom att parallellt med bombningarna genomföra politiska påtryckningar, 

påbörjades den 10:e juni tillbakadragandet av de jugoslaviska styrkorna från Kosovo.  

Pape:s teorier finns inte direkt spårbara i detta skeda, då strategisk bombning enlig Pape inte 

fungerar. Däremot samarbetet med KLA mot slutet av konflikten är ett bra exempel på hur 

markstridskrafter tillsammans med flygstridskrafterna får en god effekt. Detta är det som kan liknas 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  SA KrV 
OP 10-13    2013-06-26 

 

20 

med en hammare och ett städ. Även om det inte är NATO:s markförband som använts så är detta ett 

agerande som har ett tydligt stöd i Pape:s teori.  

 
 

5 Resultatdiskussion  
 

Operation Allied Force varade i totalt 78 dagar istället för det snabba avslut som förutspåddes. 

Eftersom att konflikten fortlöpte utan att nå önskat resultat ändrades strategin flera gånger och det 

finns spår av alla fyra operationskonster. Det är därför svårt att dra generella slutsatser om vilken 

teori som låg till grund för de beslut som fattades. Problematiken belyses av General Short som 

utrycker: 

 
I hope the alliance will learn that before you drop the first bomb, or fire the first shot, we need 

to lock the

as allowed to do. We 

could have done this differently. We should have done this differently
78

 

Att det fanns en klyfta mellan det politikerna och de militära ledarna ville, blir också tydligt i och 

med detta uttalande. Inledningsvis under operationen låg fokus på att bekämpa det serbiska 

luftförsvaret och vissa strategiska mål. Att skapa luftherravälde är nödvändigt enligt Pape, dock 

endast över området som skall bekämpas. Ett antagande har tidigare gjorts i detta arbete, nämligen 

att det ”slagfält” som Pape beskriver i sina teorier, är Kosovo. Om detta är korrekt så  

är NATO:s försök till att nå luftherravälde över Belgrad och Serbien inte i enlighet med Pape:s 

teorier. Dock så skulle strategisk bombning i området genomföras och bekämpandet av serbernas 

luftförsvar ansågs då nödvändigt. 

 

Den strategiska bombningen var inledningsvis begränsad av de många restriktionerna och de få mål 

som var godkända att bekämpa. Tanken med operationen var att stegra skedesvis om inte önskad 

effekt nåddes. Problem med att för få mål godkändes kan ha att göra med att alla deltagande länder 

inte alltid var överens och istället för att skapa osämja mellan representanter så plockades målen 

bort. Detta antagande kan styrkas med ett uttalande av en NATO ambassadör som har valt att vara 

anonym: 

 
We were more worried about how our actions were playing to public opinion in our own 

capitals rather than analyzing the impact on Milosevic and his regime.
79

 

 

General Short är kritisk till hur operationen genomfördes och sade inför senatens försvarskommitté: 

 
I´d gone for the head of the snake on the first night. I´d turned the light out,  

I´d have dropped the bridges across Danube. I´d have hit five or six political-military 

headquarters in downtown Belgrade. Milosevic and his cronies would have woken the first 

morning asking what the hell was going on.
80
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Dessa tankar återfinns också hos General Shorts stabsmedlem Överste Tom Johansen som sade: 

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

the first night, but w

and knock out all of its teeth.
81

 

 

Deras tankar om hur operationen borde bedrivas skiljer sig mot General Wesley Clarks tankar om 

att Milosevics maktbas stod i direkt relation till hans markstridskrafter. De militära ledarna var inte 

heller de överens om vilken metod som var lämpligast. Ett till uttalande som stödjer detta är det 

som chefen över de amerikanske flygstridskrafterna John Jumper yttrat under planeringsfasen: 

 

Sir, we´re just not very good at plinkin tanks.
82

 

 

General Clarks uppfattning om att Milosevics maktbas är hans markstridskrafter, överensstämmer 

med Pape:s teorier om att neka fienden på slagfältet. Övriga ovan nämnda personer har tankar som 

har direkta kopplingar till Warden:s teorier och dekapiterande operationskonst. De militära ledarnas 

tankar om hur operationen borde genomföras begränsades dock av politiska viljor och politiska 

begränsningar.  

Clark har tydligt sagt att han: 

 
was compelled to sacrifice [the] basic logic of warfare to maintain the political cohesion of the 

Alliance.
83

 

 

Det är därför svårt att bara genom att se till händelseutvecklingen av konflikten, se om detta stöds 

av Papes teorier. Genom att ta stöd av de militära ledarnas tankar innan, under och efter konflikten, 

blir det möjligt att svara på frågan om det finns spår av Pape:s teorier under Operation Allied Force.  

 

När det andra skedet påbörjades blev det tydligt att det inte bara var politikernas ovilja att godkänna 

mål för bekämpning som försvårade insatsen. Operationen hade två fronter. En där strategisk 

bombning genomfördes och en andra där taktiska attacker mot serbiska markförband genomfördes. 

Det skulle visa sig problematiskt att bekämpa de serbiska trupperna. Den lägsta flyghöjden sattes 

till 15000 ft vilket motsvarar mer än 4.5 km. Detta för att undkomma det serbiska luftvärnet och 

därmed inte riskera egna förluster. Detta försvårade taktiskt bombning mot markmål.  

 

Vädret var också en begränsande faktor. Det var orsaken till att många operationer ställdes in och 

att inte de laserstyrda bomberna kunde användas, då dessa kräver fritt synfält mellan flygplanet och 

målet. De serbiska förbanden var duktiga och snabba på att reparera sin materiel. 

 

Avsaknaden av markförband ses som en stor bidragande faktor till att det var så svårt att bekämpa 

de serbiska trupperna. Beslutet om att inte sända marktrupper togs på politisk nivå.  
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President Clinton var tydlig med att inte markstridskrafter skulle sändas under inledningen av 

Operation Allied Force. Detta medförde dock att de serbiska markförbanden kunde sprida ut sig för 

att undgå bekämpning. En av Pape:s slutsatser i boken Bombing to Win är att luftstridskrafter inte 

själva kan vinna, och att de bör användas tillsammans med markstridskrafter som en hammare och 

ett städ. Det fanns militära ledare som påpekade att markstridskrafter var nödvändiga och en bit in i 

konflikten öppnar president Clinton upp för en eventuell insats av markförbanden i framtiden. En 

anledning till att presidenten ändrade uppfattning i fråga, kan ha med NATO:s anseende att göra, 

snarare än att han läst Bombing To Win.  

 

NATO var en stark militär allians som i detta skede hade problem. Operationen som planerats att nå 

sina mål på ett få antal dagar stod stilla och det fanns indikationer på att Milosevics styrkor hade 

ökat i storlek. Tidningar ifrågasatte operationen och NATO. Under NATO:s 50-års jubileum i 

Washington enades äntligen medlemsländerna om att inte låta sig misslyckas med operationen. 

Målkatalogen ökades och strategisk bombning tillämpades i större utsträckning. Officiellt 

påbörjades aldrig fas tre av operationen men mål som var tänkta att bekämpas under detta skede 

godkändes nu ändå. I arbetet kallas perioden från 50-årsfirandet och fram till operationens slut för 

skede 3. Det är tydligt att alliansen nu agerade mer enat och bestämt. General Naumann förklarar: 

 
You need to understand: had we lost the political cohesion, we would have lost the strategic 

level of war. In order to win strategically, we had to accept tactical and operational limitations. 

It was a bitter pill to swallow, but there was no other way after we had started the campaign
84

 

 

General Clark:  

 
People weren’t smart enought to establish all the basic targeting guidelines up front. It was an 

interactvive process with the political leaders.
85

  

 

Clark har i sina memoarer flertalet gånger beskrivit att strategin och målvalen skapades och 

modifierades under operationen. Detta har även Warden uttalat sig om: 

 
There is a problem with this - namely, the impossibility of creating a coherent attack campaign 

to meet shifting objectives. Every bomb in today’s world that you drop ought to be directly 

connected to the underlying grand strategy, the essence of going to war. The allied war against 

Yugoslavia did not meet that standard.
86

  

 

Den politiska otydligheten kan minst sagt beskrivas som problematisk. Den norska 

försvarsministern Eldbjørg Løwer berättar: 
 

It was not evident when one moved from one phase to another. It was clear that the dynamics of 

events once the campaign started made it difficult to distinguish the phases.
87

 

 

Trots den otydliga strategin lyckades NATO tillslut med att tvinga fram ett trupptillbakadragande 

av de serbiska styrkorna den 10:e juni. Det är svårt att peka på en enskild orsak eller en enskild 

strategi som har fällt avgörandet. Sanktioner och politiska påtryckningar pågick under hela 

konflikten parallellt med luftoperationen. Strategiska bombningar, Rysslands ställningstagande mot 

Serbien och ökade förluster på slagfältet kan alla ha bidragit till att nå slutmålet.  
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De spår av Pape:s teorier som återfinns är i Kosovo där NATO:s flygstridskrafter genomför taktiska 

bombningar mot serbiskt trupp tillsammans med KLA. Här använde NATO luftstridskrafter och 

markstridskrafter tillsammans på ett sätt som överensstämmer med Pape:s teorier.  

Vad som fällde avgörandet är inte av betydelse för att svara på frågeställningen i detta arbete. Men 

det öppnar upp för frågeställningar som kommer att presenteras under avsnittet för vidare forskning. 

Problemformuleringen har medfört vissa svårigheter då spår av Pape:s teorier skall finnas i 

operationens händelseförlopp. Det finns flera uttalanden som stärker teorin om att teorierna hade 

nått ut till de militära ledarna innan operationen. Det är inte lika tydligt när teorin testas mot 

konflikten. Resultatet blir detsamma som i arbetet som behandlar teoretikern Warden. Det finns 

vissa spår av teorin, i vissa delar av konflikten. Detta resultat öppnar upp för vidare forskning.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

 

I Operation Allied Force är det svårt att se en tydlig koppling mellan den valda teorin och den 

strategi som valts. De militära ledarna blev begränsade av politiska viljor. Det kan också sägas att 

konflikten inte var ett klassikt krig där två parter stred över territorier. Detta med tanke på den långa 

historia av oroligheter i detta område av Europa. En fråga som då kan ställas är om det finns 

moderna konflikter som är okomplicerade och där även det politiska maktspelet inte påverkar de 

militära ledarna? Kan Pape:s teorier endast tillämpas mot konventionella krig mellan två stater? 

 

För vidare forskning om Pape:s teorier, kan spår av teorierna sökas i doktriner. 

 

I konflikten Kosovo finns händelser som både talar för och emot att Pape:s teorier fungerar. Detta 

skulle kunna vara ett lämplig ämne för vidare studier. Och av alla framtida studier som rör teorierna 

i Bombing To Win rekommenderas artiklarna i Security Studies, där Pape svarar på kritik riktad mot 

hans teorier och förtydligar dessa.   
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