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Sammanfattning: 
Attacken den 11 september 2001 mot USA och World Trade Center blev händelsen 

som startade hela världens krig mot terrorism. I och med detta har flertalet 

terrornätverk dykt upp och terrorismen har lämnat få människor opåverkade.  

 

Detta arbete syftar till att analysera hur attacken på World Trade Center påverkade 

händelseförloppet i USA och den militära insatsen. Genom att använda John Wardens 

teori om luftrumskontroll kommer en jämförande studie mellan hur luftstridskrafterna 

användes under konflikten i Kosovo år 1999 och under den i Afghanistan för att 

förklara likheter och skillnader.  

 

Studien utgår från en kvalitativ dataanalys av rapporter skrivna i direkt närhet till 

respektive konflikt.  

 

Undersökningens resultat visar på ett väl organiserat och standardiserat sätt att utföra 

luftstrid på. En tydlighet i taktiken där fokus genomgående, i respektive konflikt, 

läggs på samma sorts mål. Men även tydliga skillnader mellan konflikterna går att 

särskåda men det påpekas dock att en direkt kausalitet mellan dessa skillnader och 

attacken är svår att peka ut.  

 

Slutligen förs en diskussion kring hur attacken kan ha påverkat den insats som gjordes 

i Afghanistan genom en jämförelse mellan båda konflikterna. Under senare av 

konflikterna kan exempel på en offensivare politik och ett högre politiskt 

operationstempo tydas.  

Kanske kan det vara tecken på ett större stöd hos befolkningen?  

Det kan i sin tur mycket väl ses som en direkt följd av terrorattacken den 11 

september 2001. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Den 11 september år 2001 kapades fyra civila inrikesflygplan i USA. 14.46 (svensk tid) flög 

det första flygplanet in i det nordligaste av de två tornen, som tillsammans bildade ”Twin 

Towers”. Under dagen utsattes USA för ytterligare tre attacker. Det södra tvillingtornet blev 

attackerat bara ett fåtal minuter efter det norra. Det militära högkvarteret Pentagon blev 

attackerat men det sista flygplanet störtade sydöst om Pittsburgh.
1
  

 

Under dessa attacker omkom 2823 personer. Inte sedan Pearl Harbor hade man blivit 

attackerad på eget territorium. Detta ledde till att presidenten George W. Bush lovade att man 

skulle finna och straffa de ansvariga för tidernas värsta terroristdåd. Det var hans första år 

som president och tillsammans med kongressen skärpte de lagar och regler för att på ett lättare 

sätt angripa terrorister i och utanför USA. George W. Bush startade något som internationellt 

benämns ”Global War on Terror”(GWOT).
2
  

 

Utöver början på GWOT var det första gången som North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) åberopade artikel 5. Artikel 5 innebär att en attack mot någon medlemsstat är en 

attack mot alla medlemsstater och skall i och med detta stödja organisationen med alla 

nödvändiga medel, såväl militära som civila.
3
   

 

Al-Qaida och dess, sedan tidigare kända ledare, Usama Bin-Ladin pekades tidigt ut som 

ansvariga för detta övergrepp på USA och demokratin. Bin-Ladin har blivit utpekad som 

terrorist och ansvarig för bombattentat mot amerikanska ambassader tidigare. Det var hos de 

afghanska talibanerna han hade sökt skydd efter tidigare attentat vilket ledde till att det var där 

man ansåg att han troligast skulle vara.  

 

Talibanernas omhändertagande av Bin-Ladin gjorde att de bedömdes vara medbrottslingar till 

terrorism. Med Förenta Nationernas (FN) stöd inledde NATO därefter luftbombningar av 

Afghanistan i syfte att störta talibanregimen och hitta Usama Bin-Ladin.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ne.se/11-september-attackerna?i_whole_article=true (Besökt: 2013-04-15) 

2
 http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Efter-den-11-september/ (Besökt: 2013-04-15) 

3
 http://www.nato.int/terrorism/five.htm (Besökt: 2013-05-02) 

4
 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/ (Besökt: 2013-04-15), 

http://www.globalis.se/Konflikter/Al-Qaida (Besökt: 2013-04-15) 

http://www.ne.se/11-september-attackerna?i_whole_article=true
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Efter-den-11-september/
http://www.nato.int/terrorism/five.htm
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/
http://www.globalis.se/Konflikter/Al-Qaida
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1.2 Problemformulering och syfte 

Attackerna på USA var annorlunda mot det man tidigare sett. Attacken mot flottbasen Pearl 

Harbor utfördes av en stat, Japan. Det som skedde den 11 september 2001 var däremot att en 

islamistisk organisation kapade civila flygplan och använde dem som massförstörelsevapen.
5
 

 

Effekterna av terrorattackerna spred sig och efterdyningarna kunde kännas över hela världen. 

Attacken kom helt utan förvarning, den skakade hela världen. Terroristerna hade funnit ett sätt 

att påverka regeringar och andra aktörer på ett sätt som var mycket svårt att avvärja. Okända 

män som inte ville något annat än att störta det västerländska samhället.  

 

På grund av detta förändrades den militära situationen markant över den morgonen i 

september. Från ett stabilt och relativt lugnt tillstånd som infunnit sig efter kommunismens 

och Sovjetunionens sönderfall till en era av konflikter och krig mot islamistiska extremister.
6
   

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om NATO agerade annorlunda, och vilka orsaker som 

fanns till detta, under luftoperationen i Afghanistan i förhållande till hur de agerade under 

Operation Allied Force i Kosovo. Hade attackerna på ”Twin Towers” effekter långt in på 

stridsarenan eller agerade de enligt doktriner och regelverk? Drevs politikerna på av 

hemmaopinionen att få ut hämnd för att lugna sin egen aggression mot Al-Qaida? 

 

Även om några kausala samband inte är möjliga att etablera mellan attackerna den 11 

september 2001 och krigföringen i Afghanistan, kommer det i slutkapitlet föras en diskussion 

angående en eventuell koppling mellan de två händelserna. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppsatsens syfte skall uppnås har följande frågeställning bedömts relevant: 

 Hur använde sig NATO av luftstridskrafterna? 

Underliggande frågeställningar kommer användas för att analysera varför krigföringen tog 

skepnaden den gjorde. 

o Hur såg bakgrunden ut till konfliktens början? 

o Vilka var de politiska och militära målen för luftoperationen? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Lambeth, Benjamin S., Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom (Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2005) s. xiii 
6
 Olsen, John A., A History of Air Warfare, (Washington: Potomac Books Inc, 2010) s. 255f 
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1.4 Avgränsning 

Konflikter och krig är komplexa händelser, därför kommer avgränsningen att vara viktig för 

att kunna göra den aktuella jämförelsen relevant.  

 

Den huvudsakliga avgränsningen i denna uppsats kommer att göras i tid. Anledningen till det 

är att få en mindre tidsperiod att undersöka för att den ska rymmas i undersökningen. 

Inledningsfasen är den intressanta. För att svara på om terrorattacken har inverkan på 

slagfältet är det de inledande striderna som bör undersökas.  

  

I Afghanistanoperationen kommer avgränsningen vara de 10 första dagarna från 

bombningarnas början den 7 oktober 2001 till den 17 december 2001.
7
   

När det gäller operationen i Kosovo kommer arbetet avgränsas till perioden mellan de initiala 

attackerna den 24 mars 1999 till Serbiens tillbakadragande och bombkampanjens slut den 9 

juni 1999
 8
. 

 

Luftoperationer är ett begrepp som innefattar flertalet olika underkategorier. I denna uppsats 

kommer enbart luftstridsoperationer att avhandlas. 

 

Slutligen avgränsas arbetet till luftstridkrafternas användande hos en bestämd part. Eftersom 

arbetet skall utröna om man agerat annorlunda i Afghanistan jämfört med hur man agerade i 

Kosovo är fientlig parts flygstridskrafter inte relevanta för uppsatsen. Arbetet kommer därför 

endast att behandla NATOs användande av luftstridskrafterna. 

 

1.5 Metod 

Uppsatsen som sådan har vissa delmoment som bör uppfyllas för att ges möjligheten att 

uppnå syftet. En analys och sammanfattning av de båda luftoperationerna är nödvändig för att 

få en uppfattning om hur händelseförloppet såg ut under båda operationerna. Vidare är även 

bilden av hur relationerna mellan länderna i de båda operationerna såg ut liksom det politiska 

tillståndet som infanns i landet vid denna tidpunkt relevant. 

 

För att uppfylla dessa punkter kommer denna uppsats att grunda sig i fallstudier gjorda på de 

båda luftinsatserna i Kosovo respektive Afghanistan. Syftet med uppgiften är att kunna hitta 

de orsaker som ligger bakom de eventuella skillnaderna i agerande mellan de båda 

operationerna. En fallstudie möter upp väl med syftet då en sådan ofta kan hitta 

bakomliggande orsaker, processer som orsakar de fenomen man kommit fram till.
9
   

Detta kommer att göras möjligt genom en kvalitativ dataanalys av tryckta samt digitala källor 

gällande de båda insatserna.  

 

                                                 
7
 Lambeth, Benjamin S., Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom (Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2005) s. 154 
8
  Williams, T, European Contribution to Operation Allied Force (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 

2001) s. 1  
9
 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

(Lund: Studentlitteratur AB, 2009) s. 61 
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Anledningen, till att en kvalitativ dataanalys anses vara lämpligast för uppgiften, är det 

källmaterial som kommer att användas för uppsatsen. Texter, både digitala och analoga, finns 

att tillgå vilket leder till att en kvalitativ dataanalys är sig lämplig. Även vikten av att få ut 

kärnan i texterna, och därigenom även kärnan i de båda insatserna, är en framgångsfaktor för 

en relevant och fullgod uppsats. 

   

  Words are fatter than numbers, and usually have multiple meanings.  

  This makes them harder to move around and work with.  

  Worse still, most words are meaningless unless you look backward or forward

 to other words.10
 

 

1.6 Teori 

Teorianknytningen i denna uppsats kommer göras mot John III Wardens teori om 

luftrumskontroll. I den doktrin som används vid NATO-operationer nämns luftrumskontroll 

som en fundamental grund att stå på vid planering av alla sorters luftoperationer.
11

 

Tillsammans med den mängd markmålsoperationer NATO genomförde i Kosovo och 

Afghanistan, blir detta en lika intressant som relevant utgångspunkt att applicera NATOs 

luftdoktrin på de markmålsoperationer som genomfördes. För att därefter se hur de förhåller 

sig till Wardens teori om luftrumskontroll.   

 

Enligt John III Warden, är den högsta nivån av luftrumskontroll, luftöverlägsenhet, det mest 

centrala för att lyckas med luftoperationer överhuvudtaget.
12

 Luftöverlägsenhet är 

eftersträvansvärt i alla konflikter då det ökar handlingsfriheten för samtliga förband på 

samtliga arenor. Warden menar, att vid fullständig luftöverlägsenhet kan fienden inte påverka 

egna förband. Helt fri från allvarliga fientliga hot med full handlingsfrihet och fienden 

inskränker inte på något sätt egna handlingsmöjligheter. Luftöverlägsenhet kan dock vara 

begränsad i tid och rum
13

.  

 

Synergieffekter är väl uttryckt i litteraturen, i både doktrin och Wardens teorier. Olika sorters 

luftoperationer kan stödja varandra för att uppnå högre effekt.
14

 Flygande förband är inte de 

enda som kan bidra till att uppnå luftöverlägsenhet. Genom att kombinera markstyrkornas och 

marinens radar- och luftvärnskapacitet kan effekten bli ännu större. Därför skall stor vikt 

läggas vid samverkan och samarbete vid luftoperationer. Skulle denna insikt om den möjliga 

synergin, mellan de olika arenorna, ”falla mellan stolarna” kan befälhavande tvingas begränsa 

sina handlingsmöjligheter i onödan.
15

  

 

 

 

                                                 
10

 Tufte, Per A., Johannessen, Asbjörn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber AB, 2003) 
s. 105 
11

 AJP-3.3 Joint Space and Air Doctrine, (NATO Military Agency for Standardization, 2002), kapitel 4, s. 3 
12

 Olsen, John Andreas (2007) The renaissance of American air power, Dulles: Potomac Books, Inc. s. 109 
13

 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, (Lincoln: toExel) s. 10f 
14

 AJP-3.3 Joint Space and Air Doctrine, (NATO Military Agency for Standardization, 2002), kapitel 4, s. 10 
15

 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, (Lincoln: toExel) s. 14f 
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Warden har utvecklat en modell som enkelt kan användas för att analysera konflikter.  

Genom att applicera förhållandet mellan de båda stridande parternas flygstridskrafter på 

modellen kan slutsatser för planering enkelt dras. Modellen har fått namnet ”Krigets fem fall” 

och representerar egen och motståndarens möjligheter att påverka varandra (se fig. 1).
 16

 

 

 
Figur 1  

Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, (Lincoln: toExel) 
17

 

Genom att analysera förhållandet mellan luftstridskrafterna med hjälp av modellen kan graden 

av luftrumskontroll bestämmas. Vid fall I, fall IV och fall V har ett neutralt tillstånd infunnit 

sig. Ingen av parterna har handlingsfrihet. I fall II och fall III har vi de fallen där en av 

parterna kan ha uppnått luftöverlägsenhet. Viss påverkan kan finnas men en part har stort 

övertag i luften.
18

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, (Lincoln: toExel) s. 16 
17

 Ibid s. 17 
18

 Ibid s. 17 
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1.7 Källor och källkritik 

Stor del av empirin till denna uppsats har hämtats från RAND Corporation. Detta är en 

självständig ideell organisation som till en början endast hade en kund – det amerikanska 

flygvapnet. Tillsammans med faktorn att större delen av högkvarter även ligger i USA anses 

risken för tendensiösa fakta vara relativt hög. Det finns en möjlighet att försöka påverka 

opinionen för att vara mer positivt inställd till NATO. Likväl har tillförlitligheten bedömts 

vara god för analysen. 

 

Konflikten i Afghanistan innebar att artikel 5 åberopades för första gången. Genom rapporter 

om konflikten och hur NATO ”smärtfritt” genomför operationer kan påverka opinionen i en 

fördelaktig riktning. Genom att få RAND att publicera ett antal olika rapporter om hur 

politiker och militära ledare agerade förtjänstfullt, kan RAND verka likt ett språkrör i NATOs 

tjänst. Det finns dock ett antal faktorer som gör att risken till tendensiös vinkling minskar.  

En bred kompetens med många olika områdesexperter finns bland de forskare som arbetar för 

RAND. Akademiker blandas med politiker och folk med erfarenhet från arbetet vilket leder 

till en god blandning av teori och praktik. 

 

Organisationen finansieras helt av globala aktörer vilket innebär att de inte längre endast har 

en finansiär, USAs flygvapen. Förutom högkvarteren i USA har de kontor i både Europa och 

Asien. Vidare är mångfalden en ytterligare punkt som kan styrka en trovärdig och icke-

tendensiös organisation. RAND har forskare från 50 olika länder runt om i världen.
19

 

 

Likheten och styrkan för de två verk som till stor del ligger till grund för uppsatsen är att de 

skrevs strax efter tidpunkten som min undersökning gäller. NATO’s Air War for Kosovo: A 

Strategic and Operational Assesment gavs ut 2001, endast två år efter krigets slut. När det 

gäller Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom var 

utgivningsåret 2005. Båda verken skrevs av Benjamin S. Lambeth och är forskare hos RAND. 

Tidigare forskningserfarenhet har han erhållit på Center for Strategic and International Studies 

och Institute for Defense Analysis vilket kan likställas med Sveriges FOI. Lambeth innehar en 

doktorstitel (Ph.D) från Harvard i politisk vetenskap. Rapporterna angående Kosovo och 

Afghanistan är två i raden av rapporter som han har skrivit.20Denna erfarenhet tillsammans 

med närheten i tid då dessa rapporter skrevs gör att respektive källa bedöms vara trovärdiga. 
 

 

 

                                                 
19

 http://www.rand.org/about/glance.html (Besökt: 2013-05-02) 
20 http://www.rand.org/about/people/l/lambeth_benjamin_s.html (Besökt: 2013-05-15) 
Air Operations in Israel's War Against Hezbollah: Learning from Lebanon and Getting It Right in Gaza, RAND 
Corporation, 2011 
American Carrier Air Power at the Dawn of a New Century, RAND Corporation, 2005 
The Transformation of American Air Power, Cornell University Press, 2000 
Russia's Air Power in Crisis, Smithsonian Institute Press, 1999 
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1.8 Begrepp 

Markmålsoperationer är luftoperationer som syftar att bekämpa mål på marken för att 

begränsa fiendens handlingsalternativ samtidigt som egen styrkas möjligheter ökar. 

Markmålsoperationer genomförs antingen som direkt flygunderstöd till förband på marken 

eller egna luftstridsoperationer i form av strategiskt flyganfall och flyganfall på djupet.
21

 

 

o Strategiskt flyganfall är en offensiv luftstridoperation som syftar till att uppnå 

en strategisk påverkan på fienden. Målet med ett strategiskt flyganfall skall 

vara att påverka den politiska makten att vilja sluta strida, fienden skall förlora 

sin kapacitet till militära operationer, en strategisk paralysering skall infinna 

sig. Strategiskt flyganfall används mot punkter som bedöms vara vitala för 

deras fortsatta strid. Exempel på sådana punkter kan vara 

produktionsanläggningar såsom fabriker. Syftet med dessa anfall genererar 

även ett behov av goda underrättelser om fienden som system. Vid korrekta 

underrättelser kan effekten av ett väl planerat strategiskt flyganfall bli 

långvarig.
22

 

 

o Flyganfall på djupet är i stora drag samma sorts operation som ett strategiskt 

flyganfall. Det som skiljer dem åt är deras syften. Flyganfall på djupet syftar 

till att påverka fienden på en taktisk/operativ nivå vilket innebär att begränsa 

fiendens handlingsmöjlighet samtidigt som man ökar sina egna 

handlingsmöjligheter. En lägre grad av samverkan mellan mark- och 

flygförband krävs då anfallen fortfarande sker på ett avstånd som inte påverkar 

egna förband. 
23

 

 

o Direkt flygunderstöd används genom direkt samband mellan flygförare och 

markförbandet. Genom flygplanens rörlighet och förmåga till verkan kan man 

påverka fienden på platser som markförbanden inte kan nå. Direkt 

flygunderstöd definieras som ett flygföretag där attacken sker i direkt närhet av 

egna markförband och mycket god underrättelse skall finnas för önskad 

effekt.Vid god samverkan mellan flygunderstöd och markförbanden kan stora 

synergieffekter utvinnas på slagfältet.
24

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 AJP-3.3 Joint Space and Air Doctrine, (NATO Military Agency for Standardization, 2002), kapitel 4, s. 10 
22

 Ibid. kapitel 4, s. 9 
23

 Ibid. kapitel 4, s. 10 
24

 Ibid. kapitel 4, s. 11 
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1.9 Tidigare forskning 

Den forskning som gjorts på ämnet tidigare har tillstor del varit fokuserad till 

luftstridskrafternas roll i en specifik konflikt. Det perspektiv som valts för analysen i denna 

uppsats skiljer sig från tidigare undersökningar genom att försöka se hur terrorism och 

åberopandet av Artikel 5 kan ha påverkat det militära agerandet i en konflikt.  

 

Erik Frisk har i sin C-uppsats från 2011 försökt belysa hur John Wardens teorier kan 

appliceras på NATOs luftkrig i Kosovo. Utifrån en fallstudie gjord på NATOs agerande har 

han därefter undersökt i vilken utsträckning de inspirerats av Wardens teorier angående 

luftmakt. De begrepp Frisk har valt att analysera konflikten ifrån är: 

 Fienden som ett system 

 Tyngdpunktsbegreppet 

 Parallell attack och kraftsamling 

 Luftrumskontroll25 

Konflikten har delats in i tre skeden som analyseras utifrån dessa fyra begrepp. Frisk bedömer 

att NATO under hela operationen strävar mot en hög nivå av luftrumskontroll. Attacker sätts i 

första hand in mot luftvärn och radar. Den tolkning som görs är att de andra begreppen inte 

kan spåras förrän i slutskedet av konflikten.  

 

Konflikten förklaras som en konflikt som startade relativt lugnt men som tvingades till en 

eskalering av Serbiens president. Den etniska rensningen trappas upp ytterligare trots attacker 

från NATOs sida och tiden går utan att NATO reagerar nämnvärt. Trots denna upptrappning 

av våld dröjer det en hel månad innan NATOs ledare vågar ”sätta ner foten” och använda 

luftstridskrafter mot serbiska ledare. 

 

Tolkningen av konflikten i Kosovo är att en övertro på luftstridskrafternas påverkan gjorde att 

inledningen av attackerna var för få och mot felaktiga mål. Med hänsyn till Frisks tolkning 

angående användandet av luftmakt är det tydligt att NATO inte applicerade Wardens teorier 

på detta krig förrän i slutfasen. När antalet mål utökades med uppemot 500% bedömer Frisk 

att tydliga likheter i NATOs agerande och Wardens teorier kan spåras.  

 

Målbanken ökade och det politiska målet skiftade, militära och politiska ledare som 

tillsammans var ansvariga för våldet i Kosovo skulle straffas. En tydlig inriktning som visar 

ett tänk som liknar det Warden har om Fienden som ett system.
26

  

 

 

 

 

                                                 
25

 Frisk, Erik, NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Wardens teorier, (Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2011) s. 5f 
26

 Ibid. s. 27 
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Angående de andra begreppen finns det även där tydliga exempel på hur NATO använde 

luftmakt i enlighet Wardens teorier.  

 En utökad målbank och en förstärkning på 900 flygplan gör att parallell attack och 

kraftsamling var en stor del i slutfasen.
27

  

 Attacker sattes in mot Milosevic ”hörnstenar”, ett tydligt tecken på hur 

tyngdpunktsbegreppet används. 

 Luftrumskontroll var ett mål i sig för att kunna ha ett tydligt övertag och fullständig 

rörelsefrihet i landet.
28

 

Sara Gullbrandsson och Sten Ternblad har skrivit en rapport, Jugoslavienkriget 1999: Hur 

man attackerar ett land från luften, angående Kosovo där även de tydligt uttrycker en 

konsensus om en haltande inledning av konflikten där NATO inte vågade attackera mål inne i 

Belgrad. De strategiskt viktiga målen som kunde lamslå Serbien var även känsliga då det 

innebar att ett statsöverhuvud direkt skulle attackeras. När beslutet att NATO inte fick förlora 

denna konflikt och Belgrad attackerades var konflikten i princip vunnen.
29

 

 

I C-uppsatsen ”Koalitionens fall i Afghanistan? - Flygbombningars inverkan på 

befolkningsstödet till talibanerna” undersöker Martin Cedergren den påverkan som 

luftstridskrafter och deras bombningar har på lokalbefolkningen under konflikten i 

Afghanistan. Fokus i uppgiften ligger mellan 2006-2008 men han berör även tidigare 

händelser.
30

 

 

Counterinsurgency(COIN) ligger till stor del som grund för Cedergrens undersökning och 

hämtas framförallt från David Galulas bok, Counterinsurgency Warfare.   

Genom att problematisera luftstridskrafternas användande med hänsyn till ett COIN-

perspektiv vill Cedergren verifiera eller falsifiera påståendet: 

  Flygbombningar som leder till civila förluster ökar stödet för talibanerna i 

 Afghanistan.
31

  

 

Sen invasionen i Afghanistan har USA utvecklat en doktrin där flygattacker kombinerat med 

specialförband på marken blivit dominerande. Luftstridskrafter har stora fördelar när det 

gäller hastighet, räckvidd och rörlighet vilket gör det till en viktig komponent i krigföringen. 

I och med de små grupper talibanerna verkar i är det oftast vid stridskontakt med NATOs 

markförband som luftstridkrafterna används i form av direkt flygunderstöd. Dessa operationer 

är till större del oplanerade eftersom det är svårt att förutspå stridskontakter. 

 

                                                 
27

 Ibid. s. 28 
28

 Frisk, Erik, NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Wardens teorier, (Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2011) s. 28 
29

 Gullbrandsson, Sara; Ternblad, Sten, Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land 

från luften, (Stockholm: FOI, 2002) s. 50-57 
30

 Cedergren, Martin, Koalitionens fall i Afghanistan?: Flygbombningens inverkan på 

befolkningsstödet till talibanerna, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 5 
31

 Ibid.  
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Vidare förklarar Cedergren att det är oplanerade attacker som har visat störst påverkan på 

civila. Dödsoffer och skador på infrastruktur har, till största del, skett då det är en oplanerad 

attack som utförts. 
32

 

 

Slutsatsen som dras i arbetet är att luftstridskrafternas användande är ett alldeles för trubbigt 

sätt att försöka slå talibanerna. COIN-konceptet och att påverka ”hearts and minds” hos 

lokalbefolkningen blir lidande av de misstag som ofta sker på grund av oplanerade 

flygattacker.
33

 

 

Anthony H. Cordesman från Center for Strategic and International Studies i Washington har 

sammanställt en rapport angående luftkriget i Afghanistan. Rapporten heter The Air War 

Lessons of Afghanistan: Change and Continuity och belyser hur unikt detta krig var och ännu 

är.
34

 

 

En fiende som oftast verkar i små grupper och innehar i princip ingen luftmakt 

överhuvudtaget. Mycket begränsad tillgång till luftvärn och elektronisk krigföring.  

Det fanns inga strategiskt viktiga mål, de högsta ledarna var mycket rörliga, var sällan på 

samma plats. Viktiga militära faciliteter fanns inte heller. Tillsammans med stor spridning och 

svårigheterna med att de grupperar i grottor begränsas flygstridskrafterna.  

 

I hela rapporten framgår svårigheterna med en utspridd fiende. En lärdom, menar Cordesman, 

att stor militär framgång inte längre behöver vara liktydigt med seger.  

 

Vidare fastställs även behovet för framtiden av en snabb, rörlig och lättgriplig styrka som kan 

skickas ut om en liknande händelse skulle hända igen. NATO måste kunna agera var än deras 

intressen hotas, enligt Cordesman. Detta skall göras genom att bland annat utöka antalet 

medlemsländer, försäkra sig om att samtliga länder har tillräckliga försvarstillgångar samt öva 

och bli bättre på multinationella samarbeten.
35

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Ibid. s. 14 
33

 Cedergren, Martin, Koalitionens fall i Afghanistan?: Flygbombningens inverkan på 

befolkningsstödet till talibanerna, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010)  s. 19 
34

 Cordesman, Anthony H., The Air War Lessons of Afghanistan: Change and Continuity, 

(Washington: Center for Strategic and International Studies, 2002) s. 30-34 
35

 Ibid. s. 112f 
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2. Fallstudie av luftoperationen i Kosovo 1999 

 

2.1 Bakgrunden till bombningarna  

Under många år hade lokalbefolkningen i Kosovo uttryckt en stark önskan om självstyre. 

Detta hade pågått sen slutet av andra världskriget då det inneslöts av den Jugoslaviska 

federationen. Önskan övergick till vilja och 1974 erkändes Kosovo autonomt i den 

jugoslaviska federationen. Kosovo hade nästintill fått självstyre.
36

  

 

Vidare in på 1980-talet, och efter den jugoslaviske ledaren Josip Broz, mer känd som Tito, 

funnits död ökade kraven på självständighet från Kosovos befolkning. Upplopp och kravaller 

uppstod men dessa slogs ner av serbisk militär. Det verkliga bakslaget för Kosovo var när den 

serbiska presidentkandidaten Slobodan Milosevic tydligt gick ut med att Kosovos autonomitet 

skulle minskas. En stark nationalistisk ådra fanns hos Milosevic som syntes tydligt när han 

tillsattes som president i Serbien. Några av de åtgärder Milosevic utförde var; autonomiteten 

hos Kosovo annullerades av Serbien, all massmedia som sändes på albanska stängdes ner och 

gatunamn byttes från albanska till serbiska.
37

     

 

Som ett svar på Milosevic tydliga kampanj för att belysa att Kosovo tillhör Serbien grundades 

under 1990-talet ett antal olika organisationer som alla kämpade för Kosovos autonomitet och 

självstyre.  

 

LDK (Kosovos demokratiska förbund), med dr. Ibrahim Rugova som ”president”, var ett parti 

vars huvudmål var att uppnå politisk självständighet med hjälp av internationellt stöd och 

icke-våld.  

 

Detta fredliga förbund försökte med fredliga lösningar men i och med att inga kännbara 

framsteg gjordes, började folket i Kosovo tappa tron på de politiska påtryckningarna.  

I vågen av dessa uppgivna tider bildades Kosovos befrielsearmé och hade som huvudmål att 

genom våld befria Kosovo från Serbien för att därefter bilda ett albanskt, autonomt Kosovo. 

Organisationen utförde ett antal attacker mot serbiska myndigheter och albanska 

kollaboratörer. Under mitten av 1990-talet rustade Kosovos befrielsearmé och fick tag i stora 

partier med vapen. Serbien pekade snabbt ut organisationen som en terroristgrupp medan 

stödet för befrielsearmén växte i Kosovo. 
38

  I och med detta rättfärdigades direkt militär 

aktion mot och inne i Kosovo. Rapporter från dessa anfall berättar om jugoslavisk militär 

som, sida vid sida med serbisk polis, tillintetgör hela städer inne i Kosovo.
39

  

 

                                                 
36

 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/ (Besökt: 2013-04-22) 
37

 Olsen, John A., A History of Air Warfare, (Washington: Potomac Books Inc, 2010) s.225 :  

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/ (Besökt: 2013-04-22) 
38

 Olsen, John A., A History of Air Warfare, (Washington: Potomac Books Inc, 2010) s.225 :  

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/ (Besökt: 2013-04-22) 
39

 Olsen, John A., A History of Air Warfare, (Washington: Potomac Books Inc, 2010) s. 225 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/
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1997 belägger FN ett vapenembargo på Jugoslavien och påtalar att ytterligare påtryckningar 

kommer att utföras om ett erkännande av Kosovo som autonomt styre uteblir.
40

   

 

Trots detta fortsätter attackerna som har som mål att slå mot uteslutande kosovoalbaner inne i 

Kosovo. I september 1998 når våldet mot etniska kosovoalbaner en topp. FN tvingas att anta 

resolution 1199, vilken bland annat skulle tvinga jugoslaviska styrkor ut ur Kosovo.
41

 Till en 

början drogs stora delar av de jugoslaviska styrkorna sig ur Kosovo och i slutet av oktober var 

synen på konflikten positiv. När observatörer, mitt under pågående förhandlingar den 16 

januari 1999, verifierar avrättande av 45 kosovoalbaner i byn Racak bryter förhandlingar 

mellan NATOs representanter och Milosevic ihop fullständigt.
42

 Den serbiske presidenten 

vägrar att skriva under avtalet som skulle leda till avväpningen av Kosovos befrielsearmé, 

tillbakadragandet av serbisk militär och återställandet av Kosovos autonomitet. Detta leder till 

att beslutet om militär aktion från NATOs sida tas den 23 mars 1999 och dagen efter, den 24 

mars 1999 börjar luftkampanjen Operation Allied Force.
43

 

   

2.2 Operationens målsättning  

De politiska mål som låg till grund för luftoperationen i Kosovo var följande: 

1. Säkra ett kontrollerbart slut till samtlig militär aktion och ett omedelbart slut på 

våldet samt förtrycket av befolkningen i Kosovo 

2. Samtliga enheter ur den serbiska militären, polisen och andra serbiska paramilitära 

styrkor skall dra sig ur Kosovo 

3. Överenskommelse angående internationell militärs närvaro i Kosovo 

4. Överenskommelse angående den ovillkorliga och säkra återkomsten för alla 

flyktingar och fördrivna samt helt obehindrad hjälp till dessa från 

hjälporganisationer 

5. Tillhandahålla en trovärdig försäkring om serbisk vilja att medverka i en politisk 

lösning som grundas i Rambouillet-förhandlingarna, folkrätten och FN-stadgan.
44

 

 

Målbilden över hur luftstridkrafternas skulle nå militär effekt i Kosovo uttrycktes i tre olika 

skeden: 

1. Etablera luftöverlägsenhet över Serbien och luftherravälde över Kosovo. Detta 

skall åstadkommas genom att neutralisera serbiskt luftvärn och reducera 

ledningsmöjligheterna hos serbisk militär. 
2. Attackera militära styrkor i Kosovo samt serbiska förstärkningar i Jugoslavien, 

söder om 44e parallellen.  

                                                 
40

 Olsen, John A., A History of Air Warfare, (Washington: Potomac Books Inc, 2010) s. 226 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. s. 229 
43

 Ibid. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/ (Besökt: 2013-04-22) 
44

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

inför framtiden, Stockholm: Kungliga Krigsveteskapsakademin. s. 45. 

Lambeth, Benjamin S., NATO’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assesment (Santa Monica, 

CA: RAND Corporation, 2001) s. 19 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kosovo/Fordjupning/
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3. Utöka attackerna över hela Jugoslavien för att kunna påverka ett brett spektrum av 

militära mål.
45 

 

2.3 Genomförandet av luftoperationen 

Inom endast några minuter från det att president Bill Clinton annonserat krigets start, föll de 

första bomberna. Huvudstrategin för luftkampanjen var nattliga attacker mot militära mål. Det 

var framförallt luftförsvarskapaciteten som skulle minskas. Luftvärnspjäser och 

radaranläggningar var högprioriterade mål i syfte att minska hotet i luftarenan och senare 

kunna attackera andra typer av mål.
46

  

 

Den initiala attacken under första natten den 24 mars, bestod av endast kryssningsmissiler. 

Samtliga av missilerna avfyrades från fartyg, både ytfartyg och ubåtar. Målen som 

attackerades låg i ytterkanten av Kosovos huvudstad Pristina. All elektricitet försvann helt och 

hållet efter attackerna och lämnade staden i totalt mörker. Totalt användes 55 

kryssningsmissiler under första natten och tillsammans med skadorna de gjorde mot 

huvudstaden träffades även den militär-civila flygplatsen Batajnica.
47

  

 

Attackerna med kryssningsmissiler följdes av flygplansattacker. Under hela natten anföll 

NATOs styrkor kontinuerligt samma sorts mål, luftvärnsbatterier, radaranläggningar och 

ledningscentraler. Men attacker sattes även in mot underhållspunkter såsom elkraftverk, 

ammunitionsförråd och vapenfabriker.
48

   

 

Många av nattens mål låg i närheten av civila faciliteter. Diskussioner och värderingar 

angående huruvida målen var av sådan vikt att bombning var nödvändig gjordes och ett antal 

mål plockades bort från listan. I gränsfallen valde man att motvilligt acceptera målet men 

välja en mindre bomb för att minska skador på civila. Det slutade med att var femte laserstyrd 

bomb som släpptes var en 500-pundsbomb istället för en 2000-pundsbomb.
49

 

 

Påtagligt tyngre attacker sattes in under de kommande två nätterna. Det konstaterades att 

serbiska piloter med största sannolikhet tappat stor del av sin uppfattning om luftläget som en 

följd av bombningarna mot ledningscentraler och radarstationer. Attackerna började närma sig 

den serbiska huvudstaden Belgrad.
 50

 

 

Effekten av bombningarna hade inte blivit den förväntade. Serbiska styrkor fortsatte den 

etniska rensningen av kosovoalbaner. Medan Kosovo plundrades på marken hade NATOs 

bombräder fortsatt låg effektivitet. Dåligt väder gjorde att attackerna blev lidande. Vapenval 

begränsades i och med de laserstyrda precisionsbombernas behov av bra väder. Därför var de 

                                                 
45

 Operational Plan 10601: Operation Allied Force 
46

 Lambeth, Benjamin S., NATO’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assesment (Santa Monica, 

CA: RAND Corporation, 2001) s. 19 
47

 Ibid s. 21 
48

 Ibid s. 21 
49

 Ibid s. 22 
50

 Ibid s. 23f 
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i princip omöjliga att använda och tillsammans med luftvärnsförbandens spridningstaktik 

försvårades möjligheten att påverka fienden. Serbiska styrkor lyckades överleva luftattacker 

genom sin spridningstaktik och att inget faktiskt hot mot dem fanns på marken.
51

  

 

Detta ledde till ett skifte i målvalen. Ett bredare spektrum av mål attackerades och fokus 

skiftades från luftvärnsanläggningar till att försöka begränsa den jugoslaviska militären. 

Tanken var flyganfall på djupet för att kunna isolera serbiska trupper från möjligheter till att 

nå underhållskedjor. Milosevic skulle lida sådana förluster att det skulle vara omöjligt att 

fortsätta.
52

  

 

Detta benämndes som fas 2 i operationen och beskrevs mer som en utveckling än en 

riktningsförändring.
53

 Målet var fortfarande att degradera den serbiska militären och att det 

skulle göras med endast luftstridskrafter. Det blev tydligare med tiden hur den serbiska 

förmågan att gömma sig och med spridningstaktik undgå attacker var väl utvecklad. 

Svårigheten att påverka dem menligt blev tydlig och påverkade NATOs taktik.
54

  

 

Svårigheterna att påverka de utspridda serbiska styrkorna ledde till fas 3. Dag 9 började 

attacker mot militära ledare, ledningscentraler, vapenförråd, bränsledepåer och andra 

infrastrukturella mål i och utanför Belgrad. Broar, järnvägar, flygplatser och vattentillförsel 

blev även mål under den tredje fasen. Under denna period utfördes det fortfarande inte mer än 

50 attackföretag per dag.
55

  

 

De serbiska styrkorna fortsatte att uppnå framgång på marken medan NATOs attacker hade 

låg effektivitet. Eftersom de serbiska styrkorna hade spridit ut sig gjorde det att attackerna 

endast utfördes mot tomma militära lokaler. Milosevic ville dela NATO och utlyste en 

vapenvila för att sprida oenighet hos de militära ledarna samt få fram ett slut på 

bombningarna.
56

  

 

NATO besvarade detta med att för första gången under konflikten sätta in flygplan baserade 

på hangarfartyg. Därifrån utfördes ett stort antal olika sorters operationer. 

Markmålsoperationer och elektronisk attack för att störa ut luftvärn var normala operationer 

för divisionen på hangarfartyget. Målen var framförallt de styrkor som höll sig gömda inne i 

Kosovo men under ett attackuppdrag attackerades en flygplansbunker för att neutralisera 

serbiskt flyg. Normalbilden var användande av radarflygplan som kunde ge tidiga varningar 

för fientliga flygplan. Det ansågs vara en viktig länk för att sammankoppla flygplanen och 

flottans fartyg.
57
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Den strategiska påverkan menade vissa ledare var endast möjlig att uppnå genom att attackera 

viktiga politiska och mediala högkvarter inne i Serbien. NATOs politiska ledare vägrade 

fortfarande att skriva upp dessa som legitima mål.
58

 Istället fortsatte bombningarna av 

förrådsupplag och liknande förnödenhetslokaler. Den 12 april fastställde Pentagon att 

samtliga oljeraffinaderier i Jugoslavien var förstörda men lagrad bränsle kan finnas kvar.  

 

Detta var den 20e dagen av attacker och även den dagen då Kosovo Engagement Zone (KEZ) 

upprättades. I denna zon attackerades främst serbiska tillgångar i form av artilleri, 

stridsvagnar, hjulburna fordon och andra viktiga tillgångar som fanns i Kosovo.
59

 

 

Fortfarande var begränsningarna stora på det militära agerandet. Många av de strategiska mål 

som militära ledare ville attackera blev nekade. Detta gjorde att misstron mot luftstridskrafter 

som en avgörande del i ett krig började växa. Även misstron mot NATO som organisation 

började växa. Kanske var det för svårt att samordna luftstridskrafter från 18 länder mot 

samma mål? Hela doktrinen för luftstrid befarades sönderfalla om denna konflikt inte skulle 

vinnas.
60

 

 

Som svar på dessa motsättningar hade NATO, den 23-25 april 1999, ett möte där det, mycket 

tydligt, uttrycktes att NATO inte skulle förlora. 

  we will not lose. We will not lose. Whatever it takes, we will not lose.
61

  

     - U.S National Security Advisor 

     Samuel Berger 

 

Under mötet kom parterna överens om att den etniska rensningen måste få ett slut. 

Tillsammans med flyktingkrisen i Kosovo var det de stora anledningarna till att de politiska 

ledarna till slut gick med på att attackera viktig infrastruktur.   

 

  we really had the level of consensus we should have had to start this thing off…

 After the Washington summit, there was no way the NATO was going to let itself

 fail.
62

 

     - Commander, U.S. Air Forces Europe

      General John Jumper  

 

Mötet i FN ledde till att målbanken utökades från 169 mål till 976 mål. Den förändringen 

ledde till en omstrukturering gällande det strategiska målet. Skiftet av det strategiska målet för 

Operation Allied Force hade blivit att straffa de högsta politiska och militära ledarna i 

Belgrad, försvaga Milosevic hemmaopinion samt demonstrera att agerandet i Kosovo inte 

skulle benådas på något sätt.
63
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Den 21 april attackerades för första gången statliga radio- och tv-stationer. Tre 

kryssningsmissiler stängde ner tre olika kanaler. Efter nästan en månads tvekan hade NATO 

nu tagit kriget till den politiska eliten. Nu var målet att attackera Milosevic och den serbiska 

maktelitens intressen. Samma dag avfyrade NATO ytterligare kryssningsmissiler, dessa slog 

ut ett av Milosevics politiska högkvarter och den sista bron som gick över floden Donau.
64

 

 

Trots intensifierande bombningar hade inga kraftiga bombningar mot serbiskt 

strömförsörjning gjorts. Men under tre dagar, 24 maj – 26 maj, bombades de tre största 

kraftverken i Serbien. Attackerna gjorde att endast 20% av Serbien hade tillgång till el. 

Miljoner av människor var utan el och vatten.
65

 

 

Efter 78 dagar av kontinuerliga attacker skrevs fredsavtalet på den 9 juni 1999. 
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2.4 Analys - Kosovo 1999 

 

Den första militära målsättningen för insatsen var etablera luftöverlägsenhet över Serbien och 

luftherravälde över Kosovo. Detta är ett tydligt tecken på att luftrumskontroll var högt 

prioriterat när NATO gick in i konflikten.  

 

I de inledande attackerna var det militära faciliteter som attackerades för att reducera den 

militära kapaciteten och då framförallt serbernas luftvärn och radar. Detta gjordes på olika 

sätt, från olika arenor. Enligt Warden är det inte enbart genom flygande farkoster som 

luftrumskontroll kan uppnås. Genom att använda sig av fartyg och ubåtar kunde NATO på ett 

positivt sätt bidra till en högre grad av luftrumskontroll. 

 

Möjligheten att använda kryssningsmissiler från fartyg mot luftvärns- och radaranläggningar 

gör det onödigt att skicka in flygplan. På så sätt kan luftvärnshotet minskas och graden av 

luftrumskontroll öka innan bemannade flygplan skickas in. 

 

Det serbiska luftvärnet var ett ständigt hot mot NATO-styrkor och var det under en 

förvånansvärt lång tid. God taktisk förmåga och dåligt väder gjorde luftvärnsförbanden svåra 

att påverka. Vädret begränsade användandet av mer sofistikerade precisionsbomber och 

tillsammans med den goda spridningsförmågan innebar att NATOs förband opererade under 

ett ständigt luftvärnshot. NATO kunde inte agera med full handlingsfrihet.  

 

Dock får serbiska luftstridskrafter anses som starkt begränsade. Wardens modell (se fig.1) 

visar att konflikten i Kosovo är av typen Fall II. Där ena sidan (Serbien) är begränsad och kan 

på sin höjd endast ta sig fram till frontlinjen medan den andra sidan (NATO) kan påverka sin 

motståndare långt in på dennes territorium. Enligt modellen är den logiska fortsättningen på 

detta även det som händer under Kosovokonflikten, NATO fortsätter attacker mot serbiska 

flygbaser, flygplan och luftvärn vilket leder till att serbiskt flyg till slut inte kan nå frontlinjen. 

I förlängningen leder det till att motståndarens luftstridskrafter och dess möjlighet att påverka 

egna styrkor fortsätter att minska.     
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Figur 2 

Lambeth, Benjamin S., NATO’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assesment (Santa Monica, 

CA: RAND Corporation, 2001)
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Under hela konflikten genomfördes uppemot 38000 luftoperationer av NATO-förband. 60% 

av dessa operationer var flugna av amerikanska flygplan. Det uppskattas att vara 10000 - 

14000 offensiva luftoperationer som skall ha genomförts. Totalt blev det under dessa 78 dagar 

23000 bomber som föll från NATO-flygplan.
67
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3. Fallstudie av luftoperationen i Afghanistan 2001 

 

3.1 Bakgrunden till bombningarna  

Den 11 september 2001 blev USA attackerat på ett sätt som endast skulle kunna liknas vid 

Japans attack mot Pearl Harbor. Överraskningsmomentet mellan de två attackerna går att 

likställas i stora drag. Men sättet det gjordes på och vilka som faktiskt attackerade USA var 

något helt nytt.
68

 

 

Världen befann sig i ett stillestånd, där de konflikter som fanns till stor del var mellan stater. 

Detta dödläge får anses vara ett resultat av Sovjetunionens, och därigenom även 

kommunismens, sönderfall. Situationen som rådde under denna tid, tillsammans med USA 

som nation, skakades och förändrades den 11 september 2001.
69

  

 

De mål som hade attackerats var tydliga symboler för USA och noga utvalda av, den 

organisationen som senare pekats ut som den som legat bakom dåden, Al-Qaida. 

 

  There is no question but that was a vicious, well-coordinated, massive attack.
70

 

    - USAs försvarsminister Donald Rumsfeld 

 

Även om ingen till en början hävdade sig vara ansvarig för dessa attacker kunde det med hjälp 

av elektronisk avlyssning och en intervju som tidigare gjorts i en arabisk tidning snabbt 

fastställas att Usama Bin Ladin var den som var ansvarig för dådet. Tillsammans med 

terroristnätverket Al-Qaida hade han tidigare försökt påverka och attackera det västerländska 

samhället. Attackerna den 11 september ansågs vara en förlängning och en utveckling av den 

attack som skedde mot World Trade Center 1993.
71

 

 

USA, med George W. Bush som ledare, gjorde allt för att ställa de ansvariga inför rätta. 

Undersökningar visar att stödet hos hemmaopinionen för en militär aktion mot de ansvariga 

var nästintill hundra procentigt. Även om det skulle innebära krig var en stor majoritet för en 

militär aktion.
72

 Stödet från omvärlden var även det stort, många toppolitiker uttalade sig med 

sympatier mot USA och med stort förakt mot de ansvariga. 

 

  the plague of the 21st century.
73

 

     - Rysslands president Vladimir Putin 
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the perpetrators have no value for the sanctity of human life.
74

 

- Storbrittaniens premiärminister Tony Blair 

 

I och med detta tydliga engagemang från befolkningen och omvärlden, tillsammans med den 

aggressiva retorik man använde, var användandet av militära medel endast en fråga om när 

och var de skulle sättas in.  

 

  They have declared war on us, and I made up my mind at that moment that 

  we were going to war.
75

 

     - USAs president George W. Bush 

 

Det var redan tidigare känt att de styrande teokratiska talibanerna länge hade låtit Al-Qaida, 

med Usama Bin Ladin i spetsen, använda Afghanistan som sin säkra tillflyktsort. Detta ledde 

till att, sedan attentaten i Tanzania och Kenya 1998, talibanerna varit ansedda som 

medskyldiga till internationell terrorism. Trots påtryckningar genom ekonomiska sanktioner 

från FN för att överlämna Bin Ladin hade detta inte gjorts.
76

 

Afghanistan bedömdes därför som den troligaste platsen som de ansvariga för attackerna den 

11 september 2001 skulle befinna sig på.
77

   

  

3.2 Operationens målsättning  

Missionen i Afghanistan är fortfarande aktiv och dess skepnad har förändrats sedan 2001. 

Detta har gjort att tydliga målsättningar inför intåget i Afghanistan varit svåra att hitta på 

pränt. Målen har uttryckts på olika sätt i intervjuer och under en av dessa, förklarade 

försvarsministern Donald Rumsfeld år 2001 de politiska målen för operationen enligt 

följande:  

 

1. Att göra talibanerna medvetna om att gömma terrorister får konsekvenser 

2. Erhålla information för att underlätta framtida operationer mot al-Qaida och 

talibanerna 

3. Utveckla samarbeten och relationer med grupper i Afghanistan som motsätter sig 

talibanerna och al-Qaida 

4. Försvåra användandet av Afghanistan som tillflyktsort för terroristerna 

5. Förändra den militära balansen i landet genom att försvåra talibanernas användande av 

offensiva vapen och på det sättet tillåta oppositionens styrkor att växa starkare 

6. Tillhandahålla humanitärt stöd för afghaner i förtryck under talibanernas regim
78
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Några tydliga militära mål har inte kunnat hittas i litteraturen men helt i linje med begreppet 

luftrumskontroll sattes de första attackerna in mot flygbaser, luftvärn och ledningsplatser i 

syfte att neutralisera alla talibanska luftstridskrafter och få luftöverlägsenhet.Därefter sades 

det tidigt att det skulle bli en svår strid att vinna, landet var i spillror och hade inga tydliga 

kritiska sårbarheter. Problemet ansågs vara talibanernas ekonomiska samarbete med al-

Qaida.
79

 

 

  “for a sustained effort that will assist those forces in the country that are

 opposed to Taliban and opposed to al Qaeda, and we have to do it in a variety of

 different ways. We have to dry up their bank accounts. We have to bring

 political, diplomatic pressure to bear on them. We have to bring economic

 pressure to bear.”
80

 

    - USAs försvarsminister Donald Rumsfeld 

 

 

3.3 Genomförandet av luftoperationen 

Attackerna mot Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001. Målen för de initiala attackerna var 

utpekade som talibanska högkvarter i städer runt om i Afghanistan. Bland dessa fanns staden 

och området kring Kandahar, som är en sen tidigare erkänt talibanskt fäste. Även den lokala 

flygplatsens radaranläggning blev attackerad.
81

  

 

Enligt generallöjtnant Charles F. Wald var målen med första natten att etablera fullständig 

kontroll av lufthavet över Afghanistan genom att neutralisera talibanernas luftvärn, störa 

teroristernas aktiviter samt etablera förutsättningar för framtida militärt samarbete.
82

  

George W. Bush menade att målsättningen med de initiala attackerna var att försvåra och 

störa terroristernas möjlighet att använda Afghanistan som bas för attacker samt att attackera 

den militära kapaciteten hos talibanregimen.
83

   

 

Till sist valde försvarsministern Rumsfeld att uttrycka målsättningarna enligt följande: 

“create conditions for sustained antiterrorist and humanitarian relief operations in 

Afghanistan,” which “requires that, among other things, we first remove the threat from air 

defenses and from Taliban aircraft.”
84
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Flygplanen som utförde attackerna startade från tre olika platser. Bombplan av typen B-1B 

och B-52 startade från den brittiska ön Diego Garcia i Indiska oceanen, stridsflygplan av 

typen F-14 Tomcat samt F-18 Hornet startade från hangarfartygen USS Enterprise och USS 

Carl Vinson som var stationerade i Arabiska havet.  

 

Sista typen av flygplan som användes för de första attackerna var ett B-2 stealth-

bombflygplan. Med hemmabas i Whiteman, Missouri bar den på 16 stycken satellitstyrda 

2000-pundsbomber som var menade för talibanernas militära högkvarter och 

radaranläggningar.
85

  

 

Stridsflygplanens uppgift under attackerna var att skydda bombflygplanen från eventuellt 

fientligt flyg men framförallt genom elektronisk krigföring kunna störa ut talibanska 

radarstationer. Utöver de luftburna vapensystemen som användes under första nattens attacker 

utnyttjades även de maritima stridskrafterna. Från sex olika fartyg, bland annat två ubåtar, 

avfyrades det 50 kryssningsmissiler mot högprioriterade stationära mål inne i Afghanistan.
86

 

 

Oppositionsgrupper i Afghanistan hade innan attackerna blivit underrättade om 

bombkampanjens start. Element ur dessa grupper avfyrade simultant, med luftattackerna, 

artillerigranater mot Bagrams flygbas, strax norr om Kabul.  

 

Tidigare har talibanerna haft kontroll över den höga terräng som fanns kring flygbasen men 

attackerna från luften och artilleripjäserna möjliggjorde att denna flygbas senare kunde 

användas av NATO-styrkor.
87

 

 

Andra dagens bombningar var inte lika många som dagen innan. B-2or flög från USA till 

Afghanistan under hela dagen, vilket pekar på att talibanernas luftvärn inte längre sågs som ett 

hot. Under det första dygnet utfördes endast bombningar under natten med tanke på 

ovissheten angående talibanernas luftvärn. Däremot var det totala antalet bombningar endast 

hälften jämfört med första dagen.
88

 

 

Under den tredje dagen schemalades bombningarna endast under dagtid. Detta skulle även 

vara dagen då de största attackerna skulle äga rum. Fokus under attackerna låg på de större 

städerna Kabul, Kandahar och Herat. Där attackerades bland annat artilleripjäser, 

terroristernas träningsområden och en militär skola. Rapporter från Pentagon menade att sju 

av bin Ladins mest moderna och välutrustade träningsläger hade blivit förstörda.
89
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Under utvecklingen av dessa utvidgade attackerna mot terroristerna började vapensystem som 

var tyngre användas till större del. Då stora delar av talibanernas kända högkvarter blivit 

förstörda började målen bli mer svårdefinierade. Flygplatser var obrukbara, ledningscentraler 

var bortsprängda. Grottor, bunkrar och underjordiska rum där terrorister, talibaner samt deras 

materiel bedömdes finnas började attackeras. Detta ledde till att mer avancerade vapen med 

mer sprängkraft började användas.
90

   

 

En följd av neutraliserandet av det talibanska luftvärnet började flygplan av typ AC-130 

användas. Det är kort och gott ett bestyckat transportflygplan. AC-130 började användes på 

grund av sin möjliget att identifiera mål i luften på ett bättre sätt än de mer snabbförflyttande 

stridsflygplanen.  Utrustade med till stor del endast datastyrda vapen tilldelades de, AC-130 

som fanns, mål i och runt Kandahar.
91

  

 

Under de två första dagarna i den andra veckans strider kom attackerna från de nyligen 

inkomna AC-130, hangarfartygsbaserade jaktflyg och tunga bombflyg. Addera de tidigare sju 

dagarna av attacker och bedömningarna var att talibanernas stridförmåga kunde anses vara 

helt ”urvattnad”.
92
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3.4 Analys – Afghanistan 2001 

 

Den talibanska militära kapaciteten var mycket begränsad. Deras flygstridskrafter var få till 

antalet och relativt omodern. Under hela perioden startade inte ett enda talibanskt flygplan. 

Genom attacker av både bombflygplan och kryssningsmissiler förstördes större delen av de 

flygplan som fanns och resterande var tvingade att stå kvar på marken.  

 

De initiala attackerna var inriktade mot kända talibanska fästen, luftvärns- och 

radaranläggningar. I enlighet med Warden användes fartyg och ubåtar för att avfyra 

kryssningsmissilerna. Även oppositionsgrupper inne i Afghanistan underrättades om vad som 

skulle hända under natten och genom synkroniserade anfall kunde högre effekt uppnås av 

attackerna.  

 

Efter första natten var det enda luftvärnet som fanns kvar handburet luftvärn och vissa 

luftvärnsartilleripjäser. Det konstaterades snabbt att fullständig luftrumskontroll över 6000m 

blivit uppnått i princip från och med första natten.
93

  

 

Warden talar om vikten av handlingsfrihet i operationsområdet och att NATO hade 

fullständig handlingsfrihet över 6000m redan innan de börjat attackerna gav självklart en stor 

fördel. Fortsatta attacker mot flygbaser, luftvärn och radar leder till ytterligare 

handlingsmöjligheter för NATO.   

 

Från Vita huset rapporterades det om fortsatt framgång gällande attackerna mot flygbaser och 

luftvärnsgrupperingar. Genom ständiga bedömningar av attackerna genom spaningsbilder, 

kunde man verifiera om målet blivit utslaget eller inte. Men trots kontinuerliga bombningar 

mot flygbaser, luftvärn och högkvarter var det inte förrän den 25 oktober som Pentagon 

definitivt kunde säga att talibanernas luftvärn och kommunikationslinjer i princip var helt 

obefintliga.
94

 

 

Under perioden utfördes det ungefär 30000 luftoperationer i Afghanistan. Av dessa var 92% 

av alla luftoperationer utförda av det amerikanska flygvapnet och ungefär 50 % av alla 

operationer var offensiva attackuppdrag.
95

 

   

Det faktum att inte ett enda talibanskt flygplan startade under den aktuella perioden leder till 

slutsatsen att konflikten kan karaktäriseras som typfall II enligt Wardens modell.  

Enligt modellen har fienden, talibanerna i det här fallet, möjlighet att ta sig till frontlinjen och 

NATO möjlighet att påverka talibanernas flygbaser.Den tolkningen av luftstridskrafterna i 

denna konflikt är en underdrift. I och med talibanernas obefintliga flygvapen kunde ingen 

frontlinje nås och utan märkbara begränsningar kunde NATO-förband nå talibanernas 

flygbaser. 
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4. Resultat 
 

4.1 Hur använde sig NATO av luftstridskrafterna? 

 

Analysen har tydligt visat hur konsekvent och standardiserat NATO genomför respektive 

konflikt. Ett nästintill schematiskt mönster enligt vilket som länderna attackeras. Under de 

första anfallen i respektive konflikt, har attackerna skett nattetid för att minska motståndarens 

möjligheter att bekämpa egna förband. Sofistikerade vapensystem är nödvändiga för att kunna 

operera under nattens mörka timmar vilket skulle begränsa mindre utvecklade militära 

styrkor.   

 

Under dessa attacker har luftstridskrafter, i respektive konflikt varit de prioriterade målen. 

Övriga mål som funnits har varit olika, broar, tv-stationer, kraftverk och vattentillförsel. Men 

under hela operationerna är det luftstridskrafter som prioriterats högst. Det kan ses som 

självklart om hotet är något som begränsar de egna förbandens handlingsmöjligheter, men 

även under konflikten i Afghanistan, där talibanernas luftvärnskapacitet var mycket 

begränsad, var det mot radar- och luftvärnsanläggningar attacker koncentrerades mot i 

inledningen. Strävan mot att neutralisera fientligt hot och uppnå total handlingsfrihet är 

viktiga punkter i all form av luftstrid.  

 

Kombinerade luftoperationer var något som användes under båda operationerna och detta är 

något som anses vara en viktig faktor för en hög nivå av luftrumskontroll. Genom att 

kombinera flera förmågor kan uppnås en högre effektivitet i varje operation. Effekten av att 

förbanden verkar mot fienden på flera olika sätt försvårar för motståndaren att försvara sig. 

Kryssningsmissiler, elektronisk krigföring och jakteskort var olika sätt att komplettera de 

offensiva luftoperationerna med.   

 

Båda konflikterna inleddes av attacker med kryssningsmissiler. En kryssningsmissil är svår att 

försvara sig mot i och med en liten träffyta och den en hög hastighet. Det är ett modernt 

alternativ för att nå verkan mot motståndarens försvarsförmåga samtidigt kräver det ett 

modernt motmedel för att kunna neutraliseras. En stor fördel är även att kunna påverka 

fienden utan att egen personal flyger in i operationsområdet. Vidare var det med hjälp av 

hangarfartyg och framskjutna baser, möjligheten att använda jakteskort med stridsflygplan 

uppstod.  

 

Jämfört med bombflygplan av typen B-1 har stridsflygplanen en väsentligt kortare räckvidd 

och genom hangarfartyg kunde distansen till operationsområdet förkortas betydligt vilket 

betyder att närskydd till bombflygplanen inte var ett problem längre. Sekundäreffekter av 

dessa framskjutna baser var även möjligheten till underhåll och ett ökat operationstempo. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om terrorattacken mot World Trade Center hade 

någon inverkan på krigföringen i Afghanistan. Strävan var att se om krigföringen var 

aggressivare i Afghanistan, om attacken gjorde viljan att straffa dem som var ansvariga för 

attentatet fördunklade omdömet hos de politiska och militära ledarna. Svårigheten med det är 

framförallt att sättet kriget förs på beror inte enbart på vad som var startskottet till konflikten. 

Styrkeförhållanden mellan konfliktens parter, taktikanpassning och stödet från 

hemmaopinionen är andra viktiga faktorer som formar konfliktens utseende. Trots svårigheten 

med att peka ut direkt kausalitet mellan attacken och krigföringen är det tydligt att attacken 

påverkat på något sätt. Terrorattentatet påverkade samhället på olika sätt och på bred front. 

Således kan den militära delen inte ha gått opåverkad.  

 

Konflikten i Kosovo har till en början beskrivits som trevande där NATOs politiska elit till en 

början försökte, genom bland annat vapenembargon, påverka Milosevic. Detta gjordes redan 

1997 och innebär att den militära insatsen dröjde ytterligare två år. När konflikten väl startat 

var den NATOs politiska ledning försiktiga med att attackera vissa specifika mål som den 

militära ledningen ansåg mycket intressanta för en lyckad luftkampanj. Det dröjde uppåt en 

månad innan även de politiska krafterna inom NATO gav vika och godkände fler mål.  

Jämfört med Afghanistan där de politiska signalerna från början var tydliga, ingen nåd skulle 

visas de ansvariga. Alla fördömde attentatet och fullt stöd skulle ges i enlighet med artikel 5 i 

NATOs stadga.  Mindre än en månad efter terroristattacken inleddes luftkampanjen i 

Afghanistan.  

 

Såsom konflikten i Afghanistan inleddes kan mycket väl bero på attacken i New York. Men 

att det skulle vara den ledande och enda anledningen är naivt. Attentatet hade med stor 

sannolikhet stor betydelse när det gäller tempo i beslutsfattande och att militära medel skulle 

användas. Men en mer överhängande orsak till att det utvecklades på det sätt det gjorde är 

länderna, i vilka operationerna skulle bedrivas, och det styrelseskick som respektive land 

hade. En suverän stat med demokrati kommer alltid vara svårare att attackera än en teokratisk 

diktatur, styrd av terroristvänliga extremister.  

 

Innan den militära operationen startade i Kosovo bedrevs påtryckningar mot Serbien i form av 

sanktioner medan det talibanska styret i Afghanistan direkt utsattes för militär attack. Kanske 

kunde faktumet att talibanernas beskyddande av terrorister, vilket ledde till att även de ansågs 

vara terrorister, vara en orsak.  Ett generaliserande som, enligt min mening, accepterades med 

större lätthet eftersom det var en diktatur. En extremistisk, politisk rörelse som styrde landet. 

På grund av detta accepterade omvärlden ett aggressivare angrepp på Afghanistan och endast 

sanktioner blev aldrig aktuellt.     

 

Vidare fortsatte konflikterna på samma sätt, NATO var under konflikten i Kosovo försiktigare 

med de offensiva operationerna medan en större frikostighet fanns i Afghanistan, där NATO 

generellt sätt var mer offensiva. 
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En högre andel amerikanska flygföretag av det totala antalet utfördes i Afghanistan. Även den 

totala andelen offensiva flygoperationer som genomfördes var högre i Afghanistan.  

En tolkning av detta kan vara att det är ett tydligt tecken på en aggressivare form av krigföring 

där målvalet inte är lika noggrant. Det är inte lika noggrant huruvida bomberna träffar lika 

precist. I vissa fall kan det säkert stämma, men min tolkning är att det finns tre olika faktorer 

som påverkade antalet genomförda offensiva luftoperationer. 

 

Luftvärnshotet är en stor anledning till skillnaden mellan de båda konflikterna när det gäller 

krigföringen. Under konflikten på Balkan opererade NATO under ett ständigt luftvärnshot på 

grund av ett relativt kompetent luftvärn med god taktikanpassning. Det gör att 

handlingsfriheten begränsas och möjligheterna att utföra attacker blir färre. I Afghanistan 

etablerade NATO luftöverlägsenhet från och med första dagen. Handburet luftvärn var det 

som kunde hota flygande förband. Men i och med att dessa är kraftigt begränsade i räckvidd 

kunde NATO-förband agera utan begränsningar. Ökad handlingsfrihet leder i sig till en 

möjlighet att hålla ett högre operationstempo, vilket i sin tur leder till att ett högre tempo i 

utförandet av offensiva operationer kunde hållas.Skillnaden i hur luftvärnshotet påverkade 

NATOs förband i respektive konflikt anses därför vara en viktig orsak till varför konflikten i 

Afghanistan hade en större del offensiva luftoperationer. 

 

Den civila påverkan är en annan punkt som påverkade antalet anfall i respektive konflikt. 

NATOs politiska ledning tvekade angående attacker under konflikten i Kosovo. Min tolkning 

är att en anledning till detta var risken att skada civila. Det var en orsak till att det dröjde 

innan attackerna mot Belgrad utfördes. Problemet med tätbefolkade städer finns inte i lika hög 

grad i Afghanistan. En större spridning av landets civilbefolkning innebär mindre risk för civil 

påverkan. Tillsammans med vetskapen om Al-Qaidas baseringar i grottor kunde fler antal 

offensiva attacker utföras i Afghanistan. 

 

Även vädret beskrivs som en begränsande faktor som påverkade krigföringen mycket. Under 

inledningen av konflikten i Kosovo gjorde vädret det omöjligt att släppa vissa sorters 

precisionsbomber. På grund av sättet de styrdes blev risken att skada civila då överhängande 

och därför kunde bomberna inte släppas. I och med detta fick många operationer avbrytas och 

kan därför vara förklaringen till att en större andel offensiva operationer gjordes i Afghanistan 

för att vädret var begränsande på ett helt annat sätt i Kosovo än i Afghanistan. 

 

Slutsatsen av de båda konflikterna i stort är att Afghanistan var en aggressivare konflikt än 

den i Kosovo. Vapenembargo och andra sanktioner hade använts i två år innan en relativt 

haltande militär insats inleddes. I Afghanistan tog det en månad innan bomberna släpptes.  

 

Om NATO inte hade klivit ur lika enade från toppmötet i Washington hade sannolikt ännu 

större skillnader mellan respektive konflikt, angående antalet utförda operationer och 

krigföringen, kunna iakttas. Min tolkning är att den tvekan som fanns mot NATO rentav kan, 

likt terrorattentatet i New York, ha tolkats som ett angrepp mot organisationen och enda sättet 

att försvara den var att vinna kriget. Det var viktigt att visa kraften som fanns i en enad militär 

allians. En förlust skulle ha kunnat leda till att hela organisationen skulle ifrågasättas.  
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Men trots att konflikten kan tolkas som en aggressivare konflikt är det svårt att peka på att det 

var attacken den 11 september 2001 som var orsaken till det.  

 

Däremot är det högst troligt att attentatet påverkade konflikten. Min uppfattning är att den 

största skillnaden mellan konflikterna, och som troligen kan pekas ut som en direkt orsak av 

attacken, är viljan och stödet från hemmaopinionen. Under perioden som är aktuell i 

undersökningen var stödet från USA och resten av världen mycket högt. Befolkningen kan ses 

som den aktör som till stor del legitimerar insatser i andra länder. Om stödet finns underlättar 

det för politiker och i förlängningen leder det förmodligen också till snabbare beslut.  

 

 

6. Förslag till vidare forskning 
I undersökningen har en diskussion kring diverse olika påtryckningar förts. Ekonomiska 

sanktioner, vapenembargon och militära medel är olika sätt att påverka ett land som inte 

agerar i enlighet med de mänskliga rättigheterna. 

Ett ämne som skulle vara intressant att undersöka vidare är vilken betydelse landets 

styrelseskick har i frågan om sanktioner och militära interventioner.  

   

  Behandlas diktaturer annorlunda jämfört med demokratier? 

 

 

Något som ligger till grund för hur en stat använder sin militär i insatser, som den i Kosovo 

och Afghanistan, är den statens kultur. I USA är militären en stor arbetsgivare och många 

miljarder läggs på deras försvar. Många skulle hålla med och säga att de även är den stora 

krigsmakten i NATO. Därför är det förmodligen inte lika konstigt för dem att se sin 

försvarsmakt i konflikter runt om i världen som det är för exempelvis Sverige. Vikten av 

stödet från hemmaopinionen diskuteras kort i slutet av denna uppsats och kan utvecklas under 

detta ämne. En sätt att attackera detta ämne på skulle kunna vara: 

   

  Vilken militärkultur finns hos staten och vilken påverkan har det hos de

 politiska beslutsorganen?  
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