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Nato's luftkrig i Bosnien utifrån Pape's teorier

Sammanfattning: Dr. Robert A. Pape gav 1996 ut sin bok Bombing to Win – Airpower and 
Coercion in War där han presenterar sin teori om hur luftmakt bäst ska användas för att påtvinga 
sin vilja över en motståndares. Genom empiriska studier argumenterar han för att strategisk 
bombning inte fungerar utan luftstridskrafterna ska istället användas till att bekämpa fiendens 
militära strategi.

Detta självständiga arbete presenterar kärnan ur Pape's teori, samt tar ut tre centrala kriterier som 
verkar sammanfattande för teorin och undersöker sedan om det går att urskilja dessa inom Nato's 
nyttjandet av luftmakt under Operation Deliberate Force i Bosnien 1995. Luftkampanjen 
användes som ett politiskt instrument för att få slut på ett krig som präglades av etniska rensningar 
och territoriella dispyter. Stödet från världssamfundet att genomföra Deliberate Force var skört, 
vilket gjorde att utrymmet för misstag var litet.

Slutsatsen är att Pape's resonemang kring lokal luftöverlägsenhet delvis går att urskilja, medan den 
nekande operationskonsten samt hammare och städ-taktiken tydligt går att urskilja. En slutsats är 
även att luftkampanjen var en avgörande faktor vid upphävandet av belägringen i Sarajevo, och 
hade stor påverkan på de strider som utspelade sig på marken, som sedan skulle bli avgörande för 
att Dayton-avtalet skrevs.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Till följd av en folkomröstning för Bosniens självständighet från Jugoslavien, bröt det 1992 ut ett 
inbördeskrig i landet. Bosnien var en multietnisk region där den kristna serbiska minoriteten 
motsatte sig bildandet av Bosnien, vilket eskalerade till ett krig mellan serber och bosniska icke-
serber. Den serbiska armén tog snabbt kontroll över stora delar av Bosnien, och påbörjade en etnisk 
rensning av alla icke-serber i området.1

Fem månader senare kom de första FN-styrkorna på plats och North Atlantic Treaty Organization, 
Nato, gav FN militärt stöd. Strax därefter började serberna använda flygande enheter för att 
understödja sin framryckning, vilket medförde att FN och Nato påbörjade en luftoperation vars 
syfte var att hålla luftrummet fritt från serbiskt flyg, samtidigt som det gav understöd till 
framryckande FN-förband. 2 

I slutet av augusti 1995 påbörjades den Nato-ledda bombkampanjen Operation Deliberate Force, 
vilken skulle tvinga de serbiska ledarna att gå med på vapenvila,3 och skriva på Dayton-avtalet, 
vilket skulle verka för fred och stabilitet i regionen.

Den amerikanska diplomaten och chef för  den så kallade ”kontaktgruppen” (en grupp som USA 
Storbritannien, Frankike, Tyskland och Ryssland satt ihop för att fredsförhandla mellan parterna4) 
Richard Holbrooke menar att det var bombningen av de serbiska styrkorna som tvingade Milosevic 
till förhandlingsbordet.5 Ett år senare ger Dr. Robert A. Pape, en amerikansk professor i 
statskunskap,  ut sin bok  Bombing to Win – Air Power and Coersion in War, i vilken han ger ut sin 
teori på hur luftmakt ska användas som tvångsmakt. Han argumenterar för att strategisk bombning 
inte fungerar, utan det är snarare motståndarens militära förmåga som skall nedkämpas.6 Var så 
fallet i Operation Deliberate Force, och hur stämmer hans teori in på kampanjen? 

1.2 Problemformulering

Användandet av tvångsmakt har genom historiens gång använts otaliga gånger i ett försök att 
påverka andra. Det uppfattas ofta som en snabb och billig metod till annars svåra och kostsamma 
internationella problem. Dock misslyckas ofta anfallaren, trots att hans militära förmåga vida 
överstiger försvararens.7

Här spelar flyget och användandet av luftmakt en central roll i länders förmåga att vinna krig. Dock 
varierar åsikterna om hur flyget ska användas, och flertalet personer har utvecklat teorier för hur 
luftmakt ska användas kopplat till de mål en aktör har när denne använder tvångsmakt. En av dessa 
teoretiker är Dr. Robert A. Pape, som i sin bok från 1996, Bombing to Win – Air Power and 
Coersion in War, argumenterar för sin teori i hur luftmakt bäst ska användas i syfte att påverka en 
motståndares beteende. Då Pape i sitt verk argumenterar emot många av de största 

1 Owen, Robert C. "Operation Deliberate Force", 1995, i Olsen, John A. (red) (2010) A History of Air Warfare. 
Washington D.C.: Potomac Books s. 204 f

2 Owen. A History of Air Warfare, s. 205
3 Ibid. s. 213-222
4 Ibid. s. 210
5 Holbrooke, Richard. (1998) To End a War. New York: Random House, Inc s. 148-152
6 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University Press. s. 

316f
7 Ibid. s. 1f
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luftmaktsteoretikerna är det intressant att undersöka om hans teori återfinns i ett krig där luftmakt 
har använts som ett verktyg för att driva den politiska viljan igenom. Då en central del i Pape's teori 
är att använda flygstridskrafterna tillsammans med markstridskrafterna, samt att främst bekämpa 
fiendens militära strategi, kommer även striderna på marken till viss del behöva undersökas för att 
få en rimlig analys.

Deliberate Force var Nato's första offensiva flygkampanj vilken tog plats över Bosnien 1995. Ett 
känsligt politiskt läge och kraftiga restriktioner på vilka mål som fick bekämpas karakteriserande 
flygkampanjen. Användes flygstridskrafterna på det sätt Pape förespråkar, och bidrog insatsen till 
den vapenvila som senare undertecknades?

Pape's teori kommer att prövas på det luftkrig Nato genomförde under Operation Deliberate Force, 
för att undersöka om luftstridskrafterna har använts på det sätt Pape förespråkar.

1.3 Syfte

Denna uppsats syftar till att undersöka om Nato följt de teorier som Pape förespråkar i Bombing to 
Win, under Operation Deliberate Force. Detta görs genom att besvara frågeställningen.

Frågeställningar

– Vad är det centrala i Pape's teorier angående luftmaktsanvändning i  Bombing to Win?

– Hur såg krigsförloppet ut under- och kring Operation Deliberate Force, på vilket sätt 
använde sig Nato av offensiv luftmakt?

– På vilket sätt bidrog Operation Deliberate Force till att ett avtal om vapenvila 
undertecknades? 

1.4 Tidigare forskning

Författaren har funnit viss forskning som avhandlar Pape's teorier kopplat till Deliberate Force. I ett 
avslutande kapitel i Air University's slutgiltiga rapport om Deliberate Force8, sätter Lt Col Robert 
D. Pollock in luftoperationen i ett teoretiskt perspektiv varav delar av Pape's teori tas upp. Det är 
Pape's tidigare teorier om den nekande operationskonsten som ytligt diskuteras9, och Pollocks 
slutsater är att det finns stora likheter mellan denna och genomförandet av operationen. 

Pape diskuterar även sin hammare och städ-taktik i artikeln ”The True Worth of Air Power” ur 
Foreign Affairs 82:2 och använder Bosnienkriget 1995 som ett lyckat exempel för sin teori. Dock 
har ingen djupare analys gjorts av hur flygstridskrafterna använts.

Kd Tommy Carlberg  OP 10-13 belyser i sitt examensarbete liknande frågor som detta arbete gör, 
men för Nato's luftoperationer i Kosovokriget istället. Dessa krig har många likheter, det gäller 
bakgrunden till konflikten och hur kriget utkämpades, men även aktörerna. Kd Carlberg fann 
tydliga spår av Pape's teorier i de inledande två skedena av konflikten, men endast i begränsad 
utsträckning i det tredje skedet. Dock avgränsar sid Carlberg till att endast omfatta den nekande 
operationskonten av Pape's teori.

8 Owen, Robert C. (2000) Deliberate Force – A Case Study in Effective Air Campaigning Alabama: Air University 
Press, s. 446-450

9 Exempel som tas upp är artiklar skrivna av Pape utgivna innan Bombing to Win gavs ut, bland annat ”Coercive Air 
Power”, ”Coercive Air Power in The Vietnam War” och  ”Coercion and Military Strategy: Why Denial Works and 
Punishment Doesn't”.
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I en artikel ur Kungliga krigsvetenskapsakademien, Strategiska vägval för luftstridkrafterna (2005), 
resonerar Stefan Ring kring  förhållanden som är känsliga för hot och som kan leda till politiska 
förändringar, och tar upp Nato's bombningar mot serbiska mål som exempel. Han sammanfattar 
även Pape's tankar om den nekande operationskonsten i Bombing to Win i samma artikel.

Mark Bucknam skriver i sin doktorsavhandling från 1999 om rollerna som högre befäl inom FN och 
Nato hade när de påverkade hur luftmakt skulle användas i Bosnien mellan 1993 och 1995. Den tar 
upp faktorer som förklarar varför vissa befäl tog de beslut som de gjorde, och tar upp orsaker till de 
klyftor som uppstod mellan FN's armégeneraler och Nato's högre befäl. Avhandlingen lyfter även 
upp åsikter dessa befäl hade vad gäller vilken effekt Operation Deliberate Force hade.

1.5 Metod

I detta arbete kommer en teoriprövande fallstudie att göras. Teorin kommer vara det centrala i 
uppsatsen, och utifrån den kommer författaren analysera huruvida teorin återfinns i genomförandet 
av fallet. Fallet är Nato's luftkampanj i Bosnien 1995, Operation Deliberate Force.

Teorin är de centrala delar av Robert A. Papes teori som han framför i sin bok Bombing to Win, som 
är relevanta för frågeställningen ur ett luftmaktsperspektiv. Författaren har genom en kvalitativ 
textanalys gått igenom själva huvudteorin, men även artiklar, uppsatser och debattartiklar där Pape's 
teori har debatterats och sammanfattats. Detta för att säkerställa att en korrekt bild av Pape's teori 
presenteras inom ramen för vad som är rimligt i detta arbete. Författaren har använt artiklarna ”The 
True Worth of Air Power” samt ”The limits of precision-guided air power” där Pape förtydligar och 
försvarar sin teori för att i uppsatsen få en djupare beskrivning på hur Pape menar att luftmakt ska 
användas.

Ur textanalysen för teorin har tre stycken kriterier arbetats fram och presenterats vilka är 
luftöverlägsenhet, den nekande operationskonsten samt hammare och städ-taktiken. Dessa punkter 
anser författaren är kärnan i Pape's teori då Pape i återkommande fall framhäver fördelarna med att 
använda luftstridskrafter på dessa sätt. Kriterierna kommer att operationaliseras på fallstudien, det 
vill säga  användas som verktyg att analysera fallstudien med.

En svaghet med en kvalitativ textanalys är att det rör sig om tolkningar av text, vilket kan skilja sig 
mellan olika författare.10 För att minska risken för misstolkningar, har författarens jämfört teorin 
som framförs i Pape's originalverk med tidigare gjorda tolkningar och beskrivning av Pape's teori.

Vidare har författaren genomfört en fallstudie på Operation Deliberate Force för att undersöka hur 
Nato använde sina luftstridskrafter, vilka mål som anfölls men även vilka flygplan och vapen som 
användes. Författaren har även i korta drag beskrivit hur markstridskrafterna använts för att kunna 
få ett större perspektiv på hur flyget och markstridskrafterna kompletterar varandra.

Fallstudien och de tre teorikriterierna har sedan komparativt analyserats för att se om Pape's teori 
går att urskilja inom fallstudien, det vill säga Operation Deliberate Force. Författaren analyserar 
här hela operationen i kontexten av varje specifikt kriterium, och undersöker om luftmakt har 
använts enligt det uppställda kriteriet. Slutligen diskuteras resultatet och svaret på frågorna 
presenteras och diskuteras. 

Inga försök till argumentera för och emot teorin, det vill säga styrkor och svagheter med teorin, har 
gjorts. Ambitionen har istället varit att försöka förklara de centrala delar av Pape's teori, undersöka 
om de återfinns i Nato's agerande under Operation Deliberate Force samt resonera kring hur 

10 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen, 
andra upplagan, Översättare Per Larson, Open University Press UK Limited, Storbritannien s. 399
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luftmakt har bidragit till vapenvilan eller inte.

Avgränsningar och antaganden

Teoridelen avgränsas till litteraturen Bombing to Win – Airpower and Coercion samt artiklar skrivna 
av Pape där hans teori förklaras. Nato's standarddefinitioner kommer att användas på begrepp som 
är i behov av ytterligare förklaringar än den Pape ger.

Uppsatsens empiri kommer avgränsas till den offensiva luftoperation Nato genomförde över 
Bosnien under Operation Deliberate Force (30 augusti – 14 september). Till viss del kommer även 
händelseförlopp på marken behöva beskrivas för att kunna undersöka om flygstridskrafterna har 
använts tillsammans med markstridskrafterna. Ingen undersökning om hur andra parters 
luftstridskrafter har använts under operationen kommer att göras.

Författaren kommer förtydliga vissa militära begrepp som är centrala i uppsatsen. Däremot antas 
läsaren ha en basal militär kunskap vad gäller begrepp och uttryck på både svenska och engelska, då 
grundläggande militär terminologi ej kommer förklaras i uppsatsen.

Förkortningar för militära begrepp kommer skrivas ut första gången de används, och återfinns i 
bilagan ”Lista på förkortningar”

Denna uppsats inklusive bilagor, avgränsat till att omfatta högst 14500 ord, exklusive noter.

1.6 Källor och källkritik

Robert A. Pape's bok Bombing to Win – Air Power and Coercion in War har legat till grund för 
presentationen av Pape's teori och framtagandet av de tre kriterier bedöms vara centrala för teorin. 
Artiklar skrivna av Pape där han preciserar och förklarar sin teori har även använts för att få en 
djupare förklaring till hans resonemang. I syfte att försäkra sig om att en korrekt tolkning av Pape's 
teori har gjorts har författaren använt sig av debattartiklar där Pape's teori analyseras och kritiseras 
av andra luftmaktsteoretiker.11

Författaren har delvis använts Pape's artikel ”The True Worth of Air Power” som källa för att 
presentera teorin. I artikeln beskriver Pape mer ingående hur delar av teorin ska användas, och ger 
även exempel på situationer där han anser att delar av teorin följs.

”The limits of precision-guided air power” är även den en artikel av Pape vilken författaren har 
använt  som källa för att presentera teorin. I artikeln använder han utdrag ur sin egna bok Bombing 
to Win och ger ytterligare beskrivning och argument för sin teori.

Tidigare forskning har använts för att ytterligare förstärka bilden för vad som är centralt i teorin. 
Dessa är Tommy Carlbergs självständiga arbete från 2012 samt en artikel skriven av Stefan Ring.12 
Dessa arbeten har dock inte använts som källor, utan snarare som en kontroll så att författaren inte 
har missat något väsentligt i teorin.

Under fallstudien har författaren i huvudsak använt sig av böcker och rapporter utgivna av forskare 

11 Dessa artiklar är: Mueller, Karl (1998) ”Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power”, 
Security Studies, 7:3, John A. Warden III (1997) ”Success in modern war: A 
response to Robert Pape's bombing to win”, Security Studies, 7:2 samt Watts Barry D. (1997) ”Ignoring reality: 
Problems of theory and evidence in security studies”, Security Studies, 7:2

12 Se Kapitel 1.4 Tidigare forskning.
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från USAF Air University13, Kings College University of London14 samt The Center for Naval 
Analyses (CNA)15 Dessa rapporter och fallstudier redogör för händelser under operationen samt en 
bild av genomförandet. En detaljerad redogörelse för vilka flygplan som användes, vilka mål som 
anfölls, med vilken typ av vapen samt typen av flyguppdrag finns beskrivet. Rapporterna tar både 
upp för och nackdelar med genomförandet, strategi, taktik och diskuterar även det politiska läget 
före, under och efter operationen. Detta sammantaget ligger till grund för att författaren anser att det 
är objektivt skrivet.

Rapporterna är skrivna av experter på området och använder sig av varierande första och 
andrahandskällor. En stor del av källmaterialet är antingen hämtad från intervjuer och beslutsfattare 
inom FN och Nato, eller är utdrag från hemligstämplade Nato-rapporter. En svaghet är att 
rapporterna är publicerade av västerländska organisationer, och har i stor utsträckning använt sig av 
Nato's  egna uppgifter. De är dock presenterade med ett neutralt ställningstagande och författaren 
har ej kunnat hitta några motstridiga uppgifter vare sig i media eller bland FN's rapporteringar av 
konflikten. Bristen på källor från båda sidor av konflikten medför dock att studien endast kan sägas 
vara från ett västerländskt perspektiv.

I en relativt liten utsträckning har uppgifter från The Serbian Project and its Adversaries16 använts. I 
denna bok förklaras Deliberate Force ur ett större sammanhang och använder även serbiska och 
jugoslaviska källor. Denna bok anses vara objektivt skriven då den ej endast skriver ur ett Nato-
perspektiv.

Händelseförlopp för bombkampanjen har även bekräftats via Richard Holbrookes bok To End a 
War17. Holbrooke är en amerikansk diplomat som var chef för den kontaktgrupp som förhandlade 
fram vapenvilan och sedermera Dayton-avtalet. Han fungerade som en länk mellan beslutsfattare 
inom Nato, FN samt även Serbien och Jugoslavien. Han redogör för möten och samtal han deltagit 
på viket speglar det politiska och diplomatiska händelseförloppet omkring luftoperationen.

I relativt liten utsträckning har information om bombkampanjen hämtats ur Operation Deliberate 
Force – The UN and NATO Campaign in Bosnia 199518, skriven av Tim Ripley. Händelseförlopp 
och skeenden har dock bekräftats mot denna bok, och inga motstridiga uppgifter har funnits. I 
boken har  citat från ledningen ur FN, Nato samt i liten utsträckning även den jugoslaviska hämtats. 
Detta för att spegla åsikter från flera håll om vilken effekt bombkampanjen hade.

Tim Ripley var under Operation Deliberate Force journalist för den välrenommerade tidningen 
Jane's Intelligence Review, och är även forskare vid Lancaster Univerity's Centre for Defence and 
International Security Studies (CDISS). Stora delar av källmaterialet han använt är från egna 
observationer och intervjuer gjorda med soldater och officerare från alla sidor, tillsammans med 
intervjuer gjorde några år efter kriget med ledarna från de delaktiga sidorna i väst. Detta bidrar till 
åsikten om att boken är objektivt skriven.

13 Owen, Robert C. (2000) Deliberate Force – A Case Study in Effective Air Campaigning Alabama: Air University 
Press, Owen, Robert C. ”Operation Deliberate Force: a Case Study on Humanitarian Constraints in Aerospace 
Warfare”. Hämtad från: http://www.hks.harvard.edu/cchrp/Web%20Working  %20Papers/Owen2001.pdf   kl 12:09 
050414 samt Owen. A History of Air Warfare.

14 Bucknam, Mark A. (1999) The Influence of UN and Nato Theaterlevel Commanders on the use of Airpower Over 
Bosnia During Deny Flight: 1993-1995 Department of War Studies King's College University of London

15 Dittmer, David L. & Dawkins, Stephen P. (1998) Deliberate Force: Nato's First Extended Air Operation.Hämtad 
från http://cna.org/sites/default/files/research/4500003200.pdf kl 13:44 050414

16 Gow, James (2003) The Serbian Project and its Adversaries, London: C. Hurst & Co
17 Holbrooke. To End a War
18 Ripley, Tim (1999) Operation deliberate force : the UN and Nato campaign in Bosnia 1995, Lancaster: CDISS

http://www.hks.harvard.edu/cchrp/Web%20Working
http://cna.org/sites/default/files/research/4500003200.pdf
http://www.hks.harvard.edu/cchrp/Web%20Working%20Papers/Owen2001.pdf
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2 Teori

2.1 Bombing to Win

Det övergripande syftet med Pape's bok, Bombing to Win – Airpower and Coercion in War, är att 
presentera en teori till varför tvångsmakt ibland lyckas och ibland inte. Teorin testas mot alla 
internationella konflikter, där strategiskt flyg har använts i offensivt syfte under 1900-talet. Detta 
har gjorts genom att kvantitativt analysera 33 strategiska luftoperationer samt en detaljerad 
fallstudie på fem av de, enligt Pape, viktigaste krigen där strategiskt flyg har använts.19

I Bombing to Win är orden coercion – tvångsmakt, samt deterrence – avskräckande makt, centrala 
begrepp. Båda begreppen syftar till att påverka en motståndares beteende, tvångsmakt genom att 
ändra dennes handlingssätt, och den avskräckande makten genom att förmå motståndaren att förbli 
passiv.20

Luftöverlägsenhet

Nato definierar luftöverlägsenhet som den grad av dominans i striden om luftrummet som den ena 
sidan har över den andra så att den tillåter genomförandet av operationer vid en given tidpunkt och 
plats utan hindrande ingripanden av den motstående styrkan.21

Luftöverlägsenhet räknas inte som en egen strategi då all användning av luftmakt är i behov av 
luftöverlägsenhet för att systematiskt kunna användas. Dock behöver inte denna effekten täcka hela 
fiendens territorium, utan det räcker med lokal luftöverlägsenhet över, samt till och från 
anfallsmålet.22 Även om den inte räknas som en egen strategi är den ett nödvändigt steg i alla 
operationskonster. Nyckelmål för att skapa luftöverlägsenhet är fiendens långräckviddiga 
radarsystem, samt dess luftburna målupptäckningsradar (Early Warning-flygplan). Så fort fienden 
förmåga att upptäcka luftmål är förblindad, kan en kombination av sensorer och precisionsstyrda 
luftmålsvapen göra det omöjligt för fienden att verka i luften.23

Operationskonster

Pape delar upp användandet av luftmakt i fyra olika operationskonster; den bestraffande-, den 
riskgenererande-, den nekande- samt den dekapiterande operationskonsten.  Det centrala i 
operationskonsterna är målvalet, så fort luftöverlägsenhet har uppnåtts.24

Den bestraffande operationskonsten syftar till att tillfoga civilbefolkningen tillräckligt mycket 
lidande för att moralen ska sjunka till en så låg nivå att de åsidosätter sina territoriella intressen i 
konflikten. Detta sker antingen genom att regeringen går med på de ställda kraven, eller att 
befolkningen gör uppror mot regeringen. Själva lidandet kan antingen tillfogas genom att direkt 
bomba tätbefolkade ytor, alternativt genom att slå mot civil infrastruktur så som elektriska 

19 Pape. Bombing to Win - Airpower and Coercion in War, s. 9f
20 Ibid. s. 4
21 Nort Atlantic Treaty Organization, NATO, AAP-06 Edition 2013 NATO GLOSSARY OF TERMS AND 

DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH). Hämtad från http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf kl 14:23 
170514, s. 2-A-11

22 Pape. Bombing to Win - Airpower and Coercion in War, 58
23 Pape A. Robert (1997) ”The limits of precision‐ guided air power”, Security Studies, 7:2. Hämtad från: 

http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429343  kl 12:15 220414
24 Pape. Bombing to Win - Airpower and Coercion in War, s. 58

http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429343
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kraftverk, avlopp, oljeraffinaderier, vatten- och avloppssystem och på sätt tillfoga lidande genom 
fattigdom, hunger och sjukdomar.25 Att bestraffa civilbefolkningen för att få befolkningen att vända 
sig mot regeringen är dock inget Pape tror fungerar. Han menar att moderna samhällen har en hög 
smärttröskel när viktiga intressen står på spel. Låga till måttliga nivåer av bestraffning leder till mer 
ilska än skräck, och en hög nivå medför apati snarare än revolt.26

Den riskgenererande operationskonsten är likt den bestraffande operationskonsten vad gäller 
målval då även här befolkningen samt infrastruktur ska bekämpas. Kärnan här är dock att spela på 
motståndarens ovilja att erhålla fortsatta förluster. Genom att gradvis öka intensiteten av anfallen, 
och därmed förstörelsen, ökas också motståndarens ovilja att genomlida ytterligare skada. Det är 
alltså hotet om fortsatt lidande som används som verktyg för att genomdriva sin vilja. För att det 
ska lyckas måste anfallen påbörjas småskaligt, med reella hot om eskalering. Försvararen måste då 
vara informerad om anfallen genast slutar, när denne är beredd att gå med på kraven ställda av den 
anfallande sidan.27 Pape menar dock att den riskgenererande operationskonsten endast är en svagare 
variant av den bestraffande. För att försvararen ska ge upp krävs det att hoten om eskalering är 
trovärdiga, vilket Pape menar att de inte kan vara om de inledande anfallen har låg intensitet då den 
anfallande sidan sannolikt har inhemska begränsningar i användandet av tvångsmakt. Undantaget 
här är nationer med kärnvapen, då den förmodade effekten av dessa vapen genererar en så stor 
rädsla att även hot med låg sannolikhet kan fungera.28

Den dekapiterande operationskonsten inriktar sig på att slå mot fiendens ledare. Här är den 
grundläggande tesen att oavsett hut stor armé eller industriell kapacitet fienden har, kommer allt 
rasa likt ett korthus om ledaren plockas bort. Det finns tre olika varianter av dekapiterande 
operationskonst. Den första är att slå mot specifika ledare, vilket då skulle leda till fred då ledarna 
är den drivande kraften till kriget och att ingen efterträdare är lika engagerat till målen, eller är 
rädda att efterträda en nyligen bekämpad företrädare. Den andra varianten är att med luftmakt skapa 
förutsättningar för en statskupp, där den inhemska oppositionen är mer mottaglig för eftergifter. 
Målvalet på denna varianten är att slå mot den politiska ledarens verktyg att kontrollera den egna 
staten. Till exempel genom att slå mot underrättelsetjänster, säkerhetsstyrkor och isolera ledaren 
från det politiska stödet. Den sista varianten är att slå mot det militära ledarskapet genom att 
bekämpa högt uppsatta militära ledare, eller deras förmåga att kommunicera med sina styrkor. Detta 
medför att styrkorna inte längre kan få strategiska direktiv, och fråntas möjligheten att reagera på 
motståndarens handlingar vilket gör dem till enkla mål för en fiende.29

Pape ser dock svårigheter med denna operationskonst då politiska ledare är svåra att hitta och döda 
då de troligtvis är väl beskyddade. En regering är även den svår att störta, och även fast det skulle 
lyckas kan inte anfallaren vara säker på att den nya är mer tillmötesgående. Att slå mot det militära 
ledarskapet är även det icke särskilt gynnsamt då det med luftmakt ej är möjligt att avskärma 
ledningen mot slagfältet under tillräckligt lång tid för att kunna dra nytta av det. 30

Den nekande operationskonsten går ut på att neka fienden framgång på slagfältet genom att hindra 
dem att genomdriva sina militära mål, till exempel genom att neka fienden viktiga territoriella 
områden, utan att det för den delen blir en onödigt stor åtgång av resurser. Detta innebär att 
luftstridskrafterna riktas mot fiendens militära styrkor så att markstyrkorna kan ta terräng utan 
större förluster. Det finns tre olika huvudstrategier för denna operationskonst, den första som 

25 Ibid. s. 59f
26 Ibid. s. 316
27 Ibid. s. 66f
28 Ibid. s. 316
29 Ibid. s. 79f
30 Ibid. s. 82ff, 316
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utvecklades var direkt understöd till markstyrkor. De första som använde luftstridskrafter för detta 
syfte var tyskarna under första världskriget. Flyget användes som ett flygande artilleri som slog 
direkt mot fiendens fronter,  på logistikcentrum eller på förstärkningar direkt bakom fronten. Fokus 
skulle ligga på att ge markstridskrafterna den extra slagkraft de behövde för att tränga igenom 
fiendens linjer.31

Den andra större nekande strategin är strategisk interdiktion, vilket innebar storskaliga operationer 
som slog på fiendens förmåga att producera krigsmateriel, alternativt att avskärma fienden från 
platserna där slagen utkämpades. Detta skulle antingen göras genom att slå på industrier/eller av 
industri kritisk material, ekonomis infrastruktur, eller deras förmåga att transportera material eller 
materiel.32

Operationell interdiktion, vilket är den tredje och sista nekande strategin inriktar sig på att slå mot 
stödfunktioner, ledningsbyggnader samt förstärkningar i ett bakre läge. Syftet med dessa anfall är 
att paralysera fiendens operationella förmåga, vilket hindrar fiendens möjlighet att flytta och 
koordinera styrkor på slagfältet.33

Enligt Pape kan den nekande operationskonsten fungera, dock är strategisk bombning inte det bästa 
tillvägagångssättet. Många av dagens moderna krigsekonomier är inte sköra, utan har vidtagit flera 
åtgärder för att inte ett anfall på produktionen ska slå hårt. Även fast en anfallare skulle lyckas slå 
på kritiska delar av produktionen, skulle det ta lång tid innan den uteblivna produktionen skulle 
påverka fronterna i någon större utsträckning.  Därför kan strategisk bombning endast utgöra en 
betydande skillnad i längre utdragna krig, där överlägsenhet i krigsmateriel är avgörande, inte i 
korta krig där båda sidor i stort sett endast använder befintlig materiel. Även i de längre krigen 
påverkar det dessutom endast en mekaniserad motståndare och inte gerillakrigförande enheter. 34

En framgångsfaktor för att lyckas med tvångsmakt är neka fienden dess militära strategi, att hindra 
denne att nå sina militära mål. För att lyckas med detta måste anfallaren undergräva försvararens 
tilltro till sin egna militära förmåga. Exakt vilka förmågor som skall slås mot, beror på den militära 
strategin till försvararen. Detta kan till exempel vara att hindra motståndaren att ta eller hålla 
territorium, beroende på om målet är att förhindra ett kommande anfall, stoppa ett pågående anfall, 
eller framtvinga ett medgivande för nuvarande gränser i teoritoriumet. Så fort en stat inser att dess 
mål inte kan nås blir kostnaderna, som förr var uthärdliga då det fortfarande fanns en chans att nå 
sitt mål, inte längre tolererbara och de går med på de villkor som ställs för att inte utstå ytterligare 
förluster till inget syfte.35

Hammare och städ-taktiken

Användandet av luftstridskrafter på slagfältet är ett mycket effektivt verktyg vid tvångsmakt, i både 
korta och långa krig, mot en reguljär- likväl som mot en irreguljär motståndare. Flyget ska då 
användas tillsammans med markstyrkor. Genom att skingra fientliga markstyrkor samt att slå på 
transportkedjor och logistik i anslutning till fronten, kan fienden lättare överrumplas av 
markstridskrafterna, och minska deras chanser att hålla eller ta viktig terräng. Detta gradvisa sätt att 
nöta ner fienden liknar Pape med en hammare och ett städ.36 Om fienden koncentrerar sina 
markstridskrafter i massiva fronter, blir de samtidigt sårbara från luften. Sprids de istället ut i syfte 

31 Ibid. s. 69f
32 Ibid. s. 71f
33 Ibid. s. 72f
34 Ibid. s. 316f
35 Ibid. s. 10
36 Ibid. s. 318
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att minska effekten av luftanfall, blir de istället lätta mål för en anfallande markstyrka. 37

Att använda mark och luftstridskrafterna tillsammans fungerar bäst mot en stor mekaniserad fiende. 
Vanligtvis försöker en anfallare tränga igenom fiendens front för att genom hålet avancera djupt in i 
fientligt territorium. Detta kontras av försvararen genom att ha starka fronter, med reserver som är 
beredda att förstärka där fienden attackerar. Om fienden kommer igenom, används mobila reserver 
för att skära av eller sakta ned avancemanget till en ny front är etablerad. I en sådan situation kan 
flyget användas på två sätt, antingen genom att försvaga den försvarande fronten genom direkta 
attacker eller genom att attackera underhållskedjor eller reservtrupper på väg till fronter. Luftkraft 
kan även användas för att assistera spjutspetsen som tränger igenom fronten genom att förhindra 
understödjande trupper djupare bakom fiendens linjer och hindra dem från att omgruppera och 
kraftsamla mot anfallarna.38

Hammare och städ-taktiken är inte mer effektiv än den dekapiterande operationskonsten vad gäller 
att döda fiendens ledare eller bekämpa lätt beväpnade och dåligt organiserade uppror. Den är dock 
långt mer effektiv i att uppnå mål som vinner stora militära segrar, det vill säga att ta bort fiendens 
förmåga att organisera ett motstånd genom att mobilisera stora markstyrkor.39

Användandet av precision guided missiles, PGM, har ytterligare stärkt Pape's åsikt om att använda 
flyget direkt på slagfältet istället för vid strategiska bombning. Bepansrade fortdon, artilleripjäser, 
bunkrar, förråd och broar är mål som är svåra att slå ut om de inte träffas med en direktträff. PGM 
underlättar att slå ut dessa mål, samtidigt som den medför att vapnen kan släppas från längre 
avstånd och höjd vilket är säkrare för piloten. Med dessa vapen kan även en längre offensiv 
flygoperation genomföras mot en stationär och skyddad styrka, och i förlängningen förstöra den. 
Flygstridskrafterna kan inte driva fienden bort från terräng, eller själva ockupera den, men den kan i 
allra högsta grad göra det mesta av arbetet i att försvaga en motståndare, så att de egna 
markstyrkorna kan svepa in och göra resten.40

2.3 Kriterier

För att kunna applicera Pape's teori på Operation Deliberate Force krävs vissa kriterier som verkar 
sammanfattande för hur luftmakt ska användas i teorin. Dessa kriterier är:

Lokal luftöverlägsenhet: För att falla in under Pape's teori skall Nato ha skaffat sig 
luftöverlägsenhet i insatsområdet där vapenlast levereras samt till och från insatsområdet i 
luftkorridorer. Endast lokal luftöverlägsenhet krävs. Inledningsvis ska fienden förblindas genom att 
slå ut dennes radarsystem.

Den nekande operationskonsten: För att falla in under Pape's teori skall Nato ha använt sig av den 
nekande operationskonsten där målet är att neka fiendens militära strategi genom att slå på militära 
mål på slagfältet. Detta ska neka fienden framgång på slagfältet vilket får en motståndare att inse att 
det är lönlöst att fortsätta kämpa.

Hammare och städ: För att falla in under Pape's teori skall Nato ha använt flygstridskrafterna så att 
de ger allierade markstridskrafter framgång på slagfältet, likt en hammare och ett städ. Genom att 
slå på militära mål enligt den nekande operationskonsten försvagas fiendens förmåga till väpnat 
motstånd, vilket ger de egna markstyrkorna en stor fördel på slagfältet. Flyget kan även användas 
för att skingra tätt grupperade förband vilket gör att marstyrkorna kan avancera och ta terräng.

37 Pape A. Robert (2004) ”The True Worth of Air Power”, Foreign Affairs, 82:2 s. 118ff
38 Ibid. s. 118ff
39 Ibid. s. 123
40 Pape. Bombing to Win - Airpower and Coercion in War, s. 324ff
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Dessa kriterier har tagit fram enligt med följande motivering.

Pape betonar tidigt i sin bok att alla luftoperationer är i behov av luftöverlägsenhet för att fungera. 
Hur än luftmakten används kan den ej användas systematiskt utan luftöverlägsenhet, vilket gör det 
till ett självklart kriterium att analysera fallstudien från. En stor kritiker till Pape är John A. Warden, 
och han betonar såsom Pape vikten av luftöverlägsenhet, men förkastar Pape's teori om att det 
endast krävs lokalt för att luftstridskrafterna ska kunna användas.41 Att Pape's syn på 
luftöverlägsenhet skiljer sig i genomförande från en annan framstående luftmaktsteoretikers syn på 
det (som för övrigt värdesätter luftöverlägsenhet lika högt som Pape), gör det även ytterligare 
intressant att analysera.

Den nekande operationskonsten är enligt Pape den enda operationskonsten som fungerar, och 
resultatet av hela hans empiriska undersökning i Bombing to Win visar just detta. Att ha den som ett 
kriterium är även det nödvändighet om teorin ska kunna jämföras med målval under en 
luftkampanj, då de är just operationskonsterna som definierar vilken sorts mål som ska bekämpas. 
Andra författare som skriver om Pape's teori och Bombing to Win42 lyfter även i stor utsträckning 
upp just den nekande operationskonsten som en kärna i Pape's teori, vilket stärker den som ett 
kriterium.

Pape argumenterar för att det är viktigt att neka fienden militär framgång på slagfältet och ger 
flertalet exempel där tagande av terräng är viktigt. Att hålla eller ta terräng kan enligt Pape inte 
göras av flygstridskrafter, vilket då kräver markstridskrafter för att lyckas. Att använda 
markstridskrafter blir då viktig del om Pape's teori ska operationaliseras, och bästa sättet att 
använda dessa blir följaktligen genom hammare och städ-taktiken som Pape lyfter fram. Han 
definierar även denna taktik och betonar vikten av den ytterligare i sin artikel ”The True Worth of 
Air Power”.

41 Warden, John A. III (1997) ”Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, Security Studies, 
7:2. Hämtad från: http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429345 kl 22:07 220514. s. 190

42 Se artiklarna: Warden, John A. III (1997) ”Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, 
Security Studies, 7:2, Watts, Barry D. (1997) ”Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies”, 
Security Studies, 7:2 samt  Mueller, Karl (1998) ”Strategies of coercion: Denial,

punishment, and the future of air power”, Security Studies, 7:3

http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429345
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3 Fallstudie

Bakgrund till konflikten

1991 var Bosnien en multietnisk region i Jugoslavien. De muslimska bosniakerna var i majoritet 
med 44% av invånarna, medan de ortodoxa serberna och katolska kroaterna stod för 31, respektive 
18% av invånarna. De levde dock i närhet till varandra, pratade samma språk, gick i samma skolor 
och tjänstgjorde i samma armé. Slobodan Milosevic, som föddes i Serbien, var en etnisk nationalist, 
och hade fyra år tidigare kommit till makten i Jugoslavien. Han placerade snabbt likasinnade för att 
kontrollera Serbien, Bosnien, Vojvodina, Kosovo och Montenegro. Den ökade styrkan för den 
pannationalistiska serbiska rörelsen, gjorde att övriga stater blev motspänstiga där serberna var i 
minoritet.43

Slovenien och Kroatien drog sig ur federationen, och ett krig utbröt mellan den jugoslaviska armén 
(JNA) och Kroatien. Endast symboliska strider utkämpades för att behålla kontrollen över 
Slovenien, men i Kroatien utkämpades ett flera månader långt krig vilket slutade med att Kroatien 
förlorade kontrollen över den bosniskt angränsande regionen Krajina som kom att kalla sig den 
Serbiska Rebubliken Krajina (RSK). Bosnien var nu mitt emellan flera fientliga stater, med 
missnöjda serbiska och kroatiska minoriteter innanför sina gränser. I januari 1992 skapades av den 
serbiska delen av befolkningen, den Serbiska Republiken (RS) under president Radovan Karadzic, 
vars syfte var att förbli sammankopplade med Serbien.44

När Bosnien i februari samma år röstade igenom ett förslag om självständighet från Jugoslavien, där 
den nybildade Serbiska Republiken inkluderades i den nya staten, bröt ett inbördeskrig ut. 
Milosevic's JNA öppnade vapenförråden och skänkte materiel till den Serbiska Republikanska 
Armén vilka fort tog den nordvästra och östra sidan av Bosnien. RS styrkor påbörjade överlagda 
etniska rensningar på alla icke-serber, där massmord, sexuella övergrepp samt tvångsförflyttningar 
skedde.45

Då Förenta Nationerna (FN) noterat oroligheterna i området, upprättades i Bosnien en 
fredsbevarande central, UN Protection Force (UNPROFOR), i föregripande syfte. I juni 
tillkännagav Nato att de skulle stödja FN's insats, och ge dem understöd ifall de blev anfallna. En 
FN-resolution som påskrev ett embargo för all export och import av handelsvaror för de forna 
jugoslaviska staterna trädde även i kraft i maj samma år. Det tog dock fram till slutet av år 1994 
innan Milosevic slutade stödja RS politiskt och ekonomiskt. Det gav dock litet effekt på det dagliga 
kriget i Bosnien, där RS fortsatte att nöta ned den Bosniska federationen, om än något 
långsammare.46

Då serberna tidigare börjat använda flyg för att understödja sin framryckning införde Nato och FN, 
Deny Flight, vilket gav dem mandat att skjuta ner serbiska flyg och ge UNPROFOR-trupper direkt 
flygunderstöd, CAS. Efterföljande mandat medgav även att Nato genomförde offensiva flygattacker 
på serbiska trupper som befann sig i, eller anföll så kallade ”safe areas”, eller ”exclusion zones”.47 
Safe areas var utvalda bosniska städer, med en 20 km bred ”total exclusion zone” (TOZ) runt där 
inga tunga serbiska vapen tilläts.48

43 Owen. A History of Air Warfare, s. 204 f
44 Ibid. s. 205
45 Ibid. s. 205
46 Ibid. s. 205f
47 Ibid. s. 206
48 Owen. Deliberate Force – A Case Study in Effective Air Campaigning, s. 20
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Varje flygföretag var dock en byråkratisk process, som krävde godkännande av ledare från både FN 
och Nato. Läget var känsligt och det fanns ett politiskt motstånd att göra en större militär 
intervention i Bosnien. Nato krävde ett enhetligt beslut från alla medlemsländer, medan FN behövde 
stöd från generalförsamlingen.49 Den halvhjärtade flyginsatsen fortsatte utan någon större effekt, 
och serberna började allt oftare ta personer från FN som gisslan. Rädda att förlora sin trovärdighet 
påbörjades arbetet för en mer sammanhängande luftoperation mot serberna.50

Sommaren 1995 sattes en ”Rapid Reaction Force” (RRF), bestående av 10 000 man fördelade över 
infanteri, helikopterstyrkor samt tunga artilleribataljoner. Syftet med RRF var att skydda de 
fredsbevarande trupperna, men hur styrkan skulle användas var oklart. Richard Holbrooke var dock 
övertygad att de serbiska ledarna endast skulle vika sig för våld, och han började påverka andra 
ledande personer att ta samma linje. Fler och fler högt uppsatta person började stödja denna idé, 
vilket sedermera skulle resultera i Operation Deliberate Force51

3.1 Operation Deliberate Force

Målval

I Augusti hade grunden för operationen lagts, och en målkatalog började ta form. Arbetet med att ta 
fram en målkatalog började när FN etablerade ”safe areas” runt städer, och behovet av mål för 
framtida operationer uppstod. Alla olika målkataloger är ett urdrag ur denna ”Master Target List”, 
MTL.52 En av dessa subkataloger var ”Deliberate Force Target List” som delades in i tre olika 
kategorier som kallades Option1, Option 2 och Option 3.

Option 1 –  Anfallen ska främst ha ett demonstrativt värde, och är begränsade i omfattning och 
varaktighet. Riktar in sig på mål som direkt understödjer belägringen av safe areas, tex 
artilleripjäser eller granatkastare. Låg risk, samt låg skada på civila.

Option 2 – Anfallen riktas direkt på områden som omfattas av TOZ. De syftar till att lätta 
belägringarna  och stödja UNRPOFOR. Riktar in sig på militära mål, till exempel tunga vapen, 
förråd/ammunitionsupplagor i nära anslutning till slagfältet, ledningsbyggnader samt 
raketavfyringsplatser. Måttlig risk, samt måttlig skada på civila.

Option 3 – I stort sett samma måltyper som i Option 2, förutom att målen nu inte behöver vara i 
direkt anslutning till TOZ, utan kan befinna sig var som helst i Bosnien. Utöver det omfattas även 
mål som kan påverka uthålligheten på de belägrande trupperna, till exempel depåer för drivmedel, 
oljor, smörjmedel samt flyg- och reparationsbyggnader53

En annan målkatalog var ”Deadeye Target List”, vilken bestod av nyckelpunkter i serbernas 
luftförsvar, kommunikationsnoder, EW-positioner, ledningsbyggnader, avfyringspjäser samt deras 
förmåga att bygga upp ett nytt luftförsvar. Syftet med dessa mål var att skydda Nato's flyg från 
serbernas ”integraded air defense system” (IADS), genom att försäkra sig att serberna inte längre 
kunde styra sitt luftförsvar centralt.54

Attackföretagen delades in i tre olika kategorier: ”air interdiction” (AI), det vill säga flyganfall på 
djupet, ”battlefield air interdiction” (BAI) samt CAS. Istället för att definieras av vilken 
flygplanstyp som flög uppdragen, definierades de av den effekt på serberna general Ryan förväntade 

49 Owen. A History of Air Warfare, s. 207f
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51 Ibid. s. 210-213
52 Owen. Deliberate Force - A Case Study in Effective Air Campaigning, s. 287
53 Ibid. s. 284
54 Ibid. s. 285
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sig att anfallen skulle ha. AI beskrevs som luftoperationer som förstörde, neutraliserade eller 
fördröjde en fiendes militära potential innan den fick möjlighet att påverka egna förband och på ett 
sådant avstånd att ingen koordination mellan marktrupper och flyg behövdes. BAI beskrevs som 
luftoperationer som kräver koordination, men inte nödvändigtvis samverkan mellan de egna 
förbandens verksamhet. CAS är däremot uppdrag i direkt anslutning till egna styrkor och behöver 
stor samverkan med deras verksamhet.55

Militära mål

Nato's militära mål med Deliberate Force var att genomföra en robust Nato luftoperation vilken 
skulle minska den serbiska arméns övertag i att genomföra militära operationer över de bosniska 
styrkorna. Det militära målet skulle återspegla slutläget vilket var att serberna skulle upphöra med 
militära operationer, följa FN's förordnande samt förhandla. Rent taktiskt innebar detta att de skulle 
jämna ut styrkeförhållandena, så att de bosniska styrkorna skulle kunna försvara sig.56

En utredning sattes igång med syfte att identifiera den serbiska arméns kritiska sårbarheter, vilket 
antogs vara deras rädsla över att bli styrda. Serbernas största militära fördel ansågs vara deras 
förmåga att förflytta sina styrkor utrustade med tunga vapen till de ställen de behövdes mest. Att 
attackera denna förmåga skulle ändra balansen på slagfältet, vilket skulle ta bort deras vilja att 
fortsätta med fientligheterna. Dock skulle de endast komma till denna insikt genom robusta 
attacker.57

ROE och Taktik

General Ryan hade dock goda anledningar att begränsa serbiska förluster då Nato balanserade på en 
oklar gräns mellan diplomatisk tvång och krig. En luftkampanj inriktad mot serbiska soldater skulle 
behöva en ny FN-resolution, vilken Ryssland med största sannolikhet hade motsatt sig genom sitt 
veto i FN's säkerhetsråd. Utöver det ville inte Nato starta några blodsfejder och vendettan genom att 
döda soldater, vilket skulle resultera i hämndaktioner.58

Med vetskapen om att onödig eller överdriven skada på den civila befolkningen eller serbiska 
soldater kunde ändra det politiska läget med förlorat stöd för luftkampanjen som följd, ville chefen 
för luftoperationen general Ryan själv välja ut och godkänna alla mål.59 Med strikta ”rules of 
engagement” (ROE), skulle han göra allt han kunde för att undvika onödiga skador eller förluster. 
Mål i närheten av civila bostäder fick ej anfallas, såvida det inte fanns en kombination av 
vapensystem och taktik som medförde att vapen med eventuella felfunktioner ej skulle riskera att 
göra oavsiktlig skada.60

Även standardförfaranden ändrades i ett försök att minska den oavsiktliga skadan. Istället för att 
välja det största vapnet en flygplanstyp kunde bära, användes istället det minsta möjliga vapnet med 
förmåga att slå ut målet. Till exempel anföll A-10 med sin kanon istället för att använda bomber. 
Detta medförde en större risk för piloten, då han nu var tvungen att flyga närmare målet och utsätta 
sig för risken att bli beskjuten med handburet luftvärn. Utöver det begränsades många uppdrag till 
att endast leverera ett vapen i taget i målet, vilket medförde att många överflygningar över samma 
ställe var tvungna att göras. Allt för att inte åstadkomma mer skada än nödvändigt.61

55 Ibid. s. 213
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Rent taktiskt lades anfallen upp i anfallsvågor vilka i snitt bestod av 60-70 bombande flygföretag, 
och mellan 100 till 150 stödjande flygföretag som bestod av ”combat air patrol” (CAP), ”supression 
of enemy air defence” (SEAD), spaning, tankning och andra stödfunktioner.62

De inledande anfallen – 30-31 augusti

De första attackerna av operationen svepte in över det bosniska fastlandet tidigt den 30 augusti 
1995. Den första vågen bestod av 43-attackflyg som eskorterades av 14 flygplan som utförde SEAD 
vilka slog på mål ur Deadeye-katalogen. Med åtta laserstyrda bomber slog attackflygen mot en 
radiorelästation, vilket var en viktig kommunikationsnod för de serbiska styrkorna. Utöver den 
slogs ytterligare en kommunikationscentral ut, en SA-6 (ett mobilt SAM-system, författarens 
anmärkning) samt andra mål. Totalt genomfördes fem attackvågor under den första dagen. Under 
tiden flögs det även SEAD-uppdrag samt CAS-uppdrag. Alla flygföretag koordinerades på ett sätt 
så RRF fick ett fönster att avfyra sina vapen på morgonen samma dag,63 vilka sköt spärreld mot 
serbiska kanon- och granatplaceringar, deras stödfunktioner samt luftförsvarsförmåga.64 

Trots en relativ stor framgång med 364 flygföretag loggade vid slutet av dag ett, gick inte allt enligt 
plan. Ett spaningsflyg havererade efter start och över Bosnien sköts ett franskt Mirage 2000k ned av 
handburet luftvärn. Det var dock de enda förlusterna för Nato's flyg, trots att serberna gjorde 
flertalet försök att skjuta ned de allierades plan.65

0300 den 31 augusti fortsatte anfallen med tre anfallsvågor som slog ut mål i området runt Sarajevo. 
Som vid anfallen de tidigare dagarna understöddes även dessa anfall med CAS- och SEAD-uppdrag 
utmed hela genomförandet. Ammunitionsupplagor, vapenförråd och ledningsplatser bombades, 
vissa för andra gången. Dock ställde vädret till det, och flertalet uppdrag ställdes in eller bedömdes 
ha varit verkningslösa.66 Dag två flögs 242 uppdrag, och enligt General Ryan hade de endast en och 
en halv dags mål kvar beroende på vädret. Då det ansågs viktigt att behålla trycket på serberna 
frågades UNPROFOR om de hade förslag på ytterligare mål. En lista på ”lines of communications” 
(LOC), till exempel broar eller annan kanaliserande terräng, togs fram för att förhindra serbernas 
rörelsefrihet.67 

RRF och luftmakterna fortsatte att samordnas väl fram tills slutet av dag två. FN satte då stopp för 
RRF anfall på fientliga artillerigrupperingar då styrkan ej fick användas i en offensiv roll.68

Efter de två första dagarna hade totalt 635 flygföretag flugits, varav 318 var av anfallsuppdrag av 
typen CAS eller BAI. 16 CAS-uppdrag hade flugits mot fientliga granatkastare och artilleri. 
Anledningen att det inte flögs mer CAS ska ha varit på grund av det dåliga vädret, samt att 
UNPROFOR inte anhöll om mer flygunderstöd.69

Den serbiska arméns kommunikationsförmåga hade dock inte förstörts i den utsträckningen som 
Nato först trodde. Kapaciteten var nedsatt, men den fungerade fortfarande. Träffen på SA-6 hade 
tillfogad stora skador, och luftförsvaret var inte längre lika funktionell. Dock kvarstod stora delar av 
förmågan. Serberna lät även bli att tända sin målradar för luftvärnet, vilket hade pådragit sig 
uppmärksamhet från Nato's radarsökande robotar. Detta medförde att systemen fick en stor 
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förmågenedsättning, men även att de förblev oförstörda vilket tvingade Nato att fortsätta med sina 
SEAD-uppdrag. Anfallen på förråd, ammunitionsupplagor och fabriker bedömdes dock ha givit god 
effekt på serbernas förmåga att tillverka, lagra och distribuera ammunition. 70

Flygkampanjen pausar – 1-5 september

Den 1 september  pausade Nato flygoperationen, vilket även stöddes av chefsförhandlaren 
Holbrooke. Detta för att ge chefen för UNPROFOR, general Janvier tid att förhandla med den 
serbiske befälhavaren Mladic. Dock ville Holbrooke återuppta flygkampanjen med omedelbar 
verkan om inte serberna lyfte belägringen av Sarajevo.71

De sista anfallen innan bombstoppet föll 0400 på morgonen samma dag. Planen var att återuppta 
bombningen igen 0400 den 2 september ifall general Janvier inte lyckades med förhandlingarna 
med general Mladic. Förhoppningarna var att uppehållet skulle ge Mladic tid att observera skadan 
som var skedd och överväga sina alternativ.72

Trots att en överenskommelse inte gjordes inom det första dygnet, erbjöd general Janvier att 
förlänga bombuppehållet på tre villkor. 1: Inga attacker på safe areas. 2: Ett tillbakadragande av alla 
tunga vapen från TOZ. 3: Rörelsefrihet för UNPROFOR och hjälporganisationer. Janvier 
meddelade även att bosnierna skulle vara återhållsamma med militära aktioner i Sarajevo-området. 
Ifall dessa villkor inte var uppfyllda innan midnatt den 4 september, skulle bombkampanjen 
återupptas.73

Även fast bombkampanjen officiellt hade tagit en paus, höll sig Nato sysselsatta. Målkatalogerna 
förfinades med alternativ för CAS-uppdragen, och spaningsflyg fortsatte att övervaka serbiska 
rörelser för att försöka avgöra om de tänkte följa FN's ultimatum och dra tillbaks sina tunga vapen 
från Sarajevos TOZ. Även spaning för att hjälpa RRF att ta ut serbiska grupperingsplatser utfördes. 
I snitt flögs 180 uppdrag varje dag under uppehållet74

Den 4 september får FN-representanter ett brev av den serbiske vicepresidenten Koljevic att de gick 
med på villkoren, och att de skulle starta förflyttningen av vapnen samma dag. Senare samma dag 
gavs även uttalandet om att president Milosevic och president Karadzic även de gick med på 
villkoren. Den enda som inte var helt med på avtalet, var general Mladic, som senare övertalades av 
Milosevic.75

Tjänstemän inom Nato och FN misstänkte dock att Mladic endast gömde undan sina tunga vapen i 
syfte att ge sken av att de flyttades ur den vapenfria zonen.. Efter att tidsfristen gått ut, och 
luftspaning heller inte gav någon underrättelse om en urdragning, togs ett beslut att återuppta 
bombningarna 1300 den 5 september.76

Bombningarna återupptas – 5-14 september

Det var tydligt att den första fasen med flyganfall inte var intensiv nog att få serberna att gå med på 
FN's och Natos betingelser. Nato ändrade därför förutsättningarna för att de skulle avsluta 
luftoperationen;
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– Inga serbiska attacker på Sarajevo eller andra safe areas.

– Alla tunga vapen är avlägsnade från Sarajevos TOZ, enligt given tidsram.

– Obehindrad rörelsefrihet för luft-, markstyrkor och personal tillhörande Nato, FN och 
hjälporganisationer.

– Omedelbar, och obehindrad användning av flygplatsen i Sarajevo.77

Den 5 september, strax efter 1300, började Nato åter igen fälla bomber över Bosnien. 275 
flyguppdrag planerades in, fördelade på fyra anfallsvågor vilka hade blandat resultat under 
eftermiddagen. Det första anfallspaketet med attackflyg av typen F-16 slog mot ammunitionsförråd 
nära Jahorina och Hadzici. Det andra paketet slog mot militära ledningsbunkrar vid Han Pijesak. Ett 
tredje paket bestående av F-15E gjorde med laserstyrda bomber ett mycket lyckat anfall mot 
förrådsbyggnader i Han Pijesak. När dagen började lida mot sitt slut bombades kommunikationsmål 
med F/A-18D, F-16C och F-15E vilka innefattades i den fjärde anfallsvågen.78

Nyckelmål denna tredje dag av luftanfall var serbernas förmåga till kommunikation, då TV- och 
radiomaster slogs ut. Även markbundna kommunikationssystem blev obrukbara efter dagens anfall 
vilket gjorde att den serbiska armén ledningscentral i Han Pijesak avskärmades från omvärlden. 
Detta informations- och kommunikationsvakuum medförde att de serbiska trupperna i fronten ej 
kunde koordineras eller styras sinsemellan.79

Då händelseförloppet på marken kunde svänga snabbt, infördes genvägar i planeringen för varje 
dags verksamhet. Istället för att planera in alla uppdrag i början av dagen, upprättades en typ av 
målkatalog som fylldes på löpandes över dagen. General Ryan ville hålla luftkampanjen flexibel så 
att de slog mot mål som skadade den serbiska armén på ett sätt som gjorde att det påskyndade det 
politiska spelet åt Nato's håll.80

Luftanfallen var dock inte det enda som oroade den serbiska armén. En muslimsk-kroatisk offensiv 
västerifrån hotade den serbiska staden Banja Luka. Då broar och kanaliserande terräng tidigare hade 
godkänts som mål, utgjorde detta ett bra tillfälle att slå mot denna typen av mål av två anledningar. 
Dels för att förhindra den serbiska armén att erhålla förstärkningar, men även för att tvinga serberna 
att återkalla sina tunga vapen via vägar som Nato kunde kontrollera.81 Broar visade sig som väntat 
vara svåra mål att slå ut. Av de tolv broar som anfölls, klarade sig fem utan större skador genom 
hela operationen. Broarna var dels svåra att träffa med en direktträff, och en träff precis bredvid 
gjorde knappt något skada på dessa starka konstruktioner.82

Den 8 september gick kroatiska styrkor in med en ny offensiv västerifrån, och tog viktig terräng 
redan den första dagen. Utan sina kommunikationsverktyg var general Mladic hjälplös och hade 
ingen förmåga att koordinera ett försvar och de serbiska styrkorna var tvungna att retirera.83 Även 
fast de kroatiska styrkorna förmodligen hade inlett offensiven även utan Nato's bombning, blev 
Nato delaktiga i en blodig bieffekt.  Utan kommunikationsförmåga mellan fronten och 
befälhavarna, vek sig den serbiska armén i väst efter endast några dagar, vilket banade väg för 
kroaterna att etniskt rensa den serbiska befolkningen i den erövrade terrängen.84
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I tron om att serberna hade flyttat hela sitt SAM-system till de nordvästra operationsområdet, 
ansågs dessa utgöra ett enormt hot för Natos flygplan när de flög till och från sina mål. Då det 
ansågs vara svårt att hitta enskilda SAM-pjäser, kunde fortfarande serbernas luftförsvarsförmåga 
reduceras kraftigt genom att slå ut ledningsbyggnader som sammanlänkade pjäserna. På detta sätt 
behövde varje pjäs tända upp sin egen radar, vilken gjorde dem till lättare mål än om de använder 
det integrerade systemets fulla kapacitet.85

En plan för att adressera detta problem togs fram, under namnet Deadeye Northwest. General Ryan 
ville använda sig av ”Tomahawk land attack missiles” (TLAM) mot IADS mål nära Banja Luka, i 
syfte att ”mjuka upp” området innan en större mängd flygplan med personal sattes in. 
Tillförlitligheten och träffsäkerheten i TLAM stämde även väl överens med operationens mål med 
små civila skador. Tillsammans missilerna skulle det amerikanska flygvapnets mest avancerade 
stridsklara flygplan, F 117, sättas in. Deadeye Northwest fick dock klara sig utan F-117 då det 
uppstod politiska problem vid insättandet av flygplanet.86

Den första delen av tre, sattes i verket den 9 september med 30 SEAD-flygplan vilka avfyrade 33 
radarmålssökande missiler mot  sju olika SAM-placeringar, i bland annat Majikici, Donji Vakuf, 
Sipovo Kolonija. Kvällen efter slog del två i planen mot mål i Lisina Mountain med 42 flygplan, 
vilka fick måttlig verkan. Bland annat träffade en F-15E radiorelästationen Prjnavor i Svinjar. 87

Planen för den avslutande delen av Deadeye Northwest innehöll 30 SEAD-flygplan, 18-attackflyck 
samt 13 TLAM's vilka skulle slå mot mål i Lisina, Mrkonjic, Glamoc samt rediorelästationen 
Prjnavor ytterligare en gång. På kvällen den 10 september träffade fyra stycken F-15E tre av fyra 
mål. Dock missade alla F/A-18C sina mål då ett problem med datalänken mellan flygplanet och 
missilen gjorde att den inte fungerade som den skulle. Å andra sidan träffade alla avfyrade TLAM's 
med goda resultat. En radarstation samt en radioreläbyggnad i Lisina förstördes helt. Vid ett mindre 
anfall den nästkommande dagen förstördes ytterligare två radiorelästationer samt en tv-sändare. 88

Snart slut på mål

Utöver anfallen under Deadeye, hade Nato fortsatt att slå mot de snabbt minskande målen i Option 
2-kategorien. I ett försök att maximera effekten av alla tillgängliga flyg, beordrades flyg med CAS-
förmåga att ligga i väntläge utanför Bosnien tills flygunderstöd behövdes. Då sådana förfrågningar 
uteblivit sedan den 30 augusti, bestämdes det att dessa flyg istället skulle slå mot alternativa BAI-
mål istället. Dessa mål var andrahandsmål från en tidigare godkänd målkatalog.89 Det sista CAS-
uppdraget som flögs under operationen skedde den 10 september. För att understödja FN-soldater 
som hamnat i strid vi flygplatsen i Tuzla, bombades en artilleripjäs samt två bunkar av Nato-flyg.90

Vädret fortsatte även det att sätta käppar i hjulet för Nato och orsakade uteblivna och försenade 
anfall. Den 9 september ställdes två av fem anfallsvågor in, mellan 13 och 14 september flögs 140 
flygföretag, och den 15 september flögs endast 20 stycken. Trots inställda uppdrag började målen ta 
slut.91 Den 11 september gick general Ryan och hans personal noggrant igenom statusen på de 
option 2-mål som fanns kvar för att försäkra sig om att attacker på dessa mål gav tillräckligt med 
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press på serberna för att uppnå det militära samt de politiska målen.92

Då en politisk lösning inte hade nåtts, fortsatte Nato med sin luftkampanj. Anfallsvågor som ställts 
in tidigare dagar, plussades på nästkommande dagars anfall. Den 11 september anfölls 
ammunitionsförråd och förrådsbyggnader i Hadzici, Ustikolina och Sarajevo vid flertalet tillfällen 
utöver dagen. En ammunitionsfabrik i Vogosca, vilken tidigare blivit attackerat, fick ytterligare 
anfall mot sig. Den 12 september bombades ytterligare ammunitionsförråd och förrådsbyggnader i 
närheten av Tuzlas safe area.93

Runt lunch den 13 september hade General Ryan endast 40 platser att slå mot innan alla godkända 
option 1 och 2-mål hade tagit slut. Mål i den nordvästra delen av landet var inte på tal då den 
kombinerade kroat-bosniska offensiven avancerat så pass fort att det inte var självklart vem som 
kontrollerade territorierna där. Ett beslut var tvunget att tas om huruvida option 2-mål skulle 
fortsätta bombas, eller om han skulle begära att gå vidare mot option 3-mål, alltså mål som 
innefattade den serbiska ekonomin utanför slagfälten.94

Det fanns ett stort motstånd inom Nato-ledningen att slå mot mål som redan hade blivit bombade en 
gång. Detta för att inte riskera livet på piloterna som flög uppdragen för att bomba kratrar och mål 
som redan blivit förstörda vid tidigare anfall. Samtidigt poängterade Holbrooke att bombanfallen 
var hans största hållhake i förhandlingarna med serberna. Dock behövdes nya mål för att kunna 
upprätthålla flygkampanjen, vilket i sådana fall skulle innebära en invigning av den mer offensiva 
option 3-listan.95

Detta visade sig vara problematiskt då det fanns ett politiskt motstånd till en eskalering av 
operationen. FN's generalsekreterare verkade försöka hitta ett sätt att avsluta anfallen, och den 12 
september anförde Ryssland inför FN's säkerhetsråd en anmodan att avsluta Operation Deliberate 
Force.96 Holbrooke insåg att om Nato får slut på mål innan fredsförhandlingarna i Belgrad några 
dagar senare, skulle de inte få något i utbyte mot att avbryta anfallen. I syfte att ha kvar sitt starkaste 
spelkort, åkte därför förhandlarna till Belgrad fyra dagar i förväg.97

Den 14 september gick de serbiska ledarna återigen med på FN och Nato's krav, vilka var de samma 
som tidigare under operationen. Operationen sattes ännu en gång på is, dock skulle liknande 
operationer som under bombuppehållet 1-5 september genomföras. Skillnaden den här gången var 
att serberna följde avtalet, och påbörjade flytten av sina tunga vapen bort från Sarajevos TOZ. Den 
20 september gick Nato ut med ett meddelande om en återupptagning av flyganfallen ej längre var 
nödvändig. Striderna mellan bosniska, kroatiska samt serbiska trupper fortsatte dock ytterligare 
några veckor, men var upp till statstjänstemän och diplomater att förhandla fram fredsavtal för. 98

Luftkampanjens betydelse

Åsikterna om effekten av bombkampanjen går isär, dels med avseende vad som fick serberna att gå 
med på att flytta sina tunga vapen ur Sarajevos TOZ, och dels vilken effekt den hade för att 
fredsavtalet i Dayton skulle undertecknas.

Den amerikanska chefsförhandlaren för kontaktgruppen som var i kontakt med den serbiska 
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ledningen, Richard Holbrook skriver i sin biografi att han såg bombkampanjen som den bästa 
hävstången vid förhandlingarna om vapenvila. Mot att bombningarna av serberna upphörde, skulle 
den fyra år långa belägringen över Sarajevo lyftas, och alla tunga vapen flyttas ur Sarajevos TOZ.99 

Av den åsikten verkade även General Ryan vara med uttalandet: ”They [the Serbs] ran out of guts, 
before we ran out of targets”100. Vilket insinuerar att General Ryan menade att serberna inte stod ut 
med fler bombanfall och gick med på Holbrooke's villkor innan Nato fick slut på mål. I ett annat 
uttalande påtalar han att det var mycket som pågick samtidigt med hänsyn till händelseförloppet på 
marken, men att luftmakten fortfarande var en avgörande faktor.101 

Befälhavaren över UNPROFOR, General Smith, är dock inte lika entusiastisk över luftkampanjens 
effekt och sa att det var ett sammanflöde av händelser som skedde mellan juni och september som 
kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt och fick användandet av luftmakt att framstå bättre än 
vad det i själva verket var.102 Vidare säger general Smith att”It [the bombings] did not breake the 
Serb's morale. I suspect if it had not been for the [Bosnian Croat] Federation attacks in the north 
west Bosnia, we would have had to got on bombing for a lot longer.”103

Han menar alltså att det snarare var den Bosnisk-Kroatiska markoffensiven som fick serberna att gå 
med på Holbrooke's villkor, snarare än bombkampanjen. Å andra sidan var serbernas 
kommunikationsförmåga kraftigt nedsatt efter Nato's bombkampanj, vilket gav dem svårigheter att 
organisera en effektiv motattack.104 Den senare stöds av FN's general Briquemont som trodde att det 
som verkligen spelade roll för utgången av kriget var förändringen av styrkeförhållandena på 
marken, vilket gav den icke serbiska offensiven en fördel.105

Markoffensivens hot mot Banja Luka var dock ingen förbestämd strategi från Nato och FN's sida, 
utan var ett sammanträffande. Enligt Ripley var det inte förlusten av militära tillgångar eller 
förmågor som i sig själv fick Mladic att gå med på avtalet, utan det krävdes att den kroat-bosniska 
fronten attackerade för att dra nytta av den svaghet hos serberna luftkampanjen orsakade. 
Offensiven gav Milosevic ett tillfälle att knuffa Mladic åt sidan, som tidigare hade varit villig att 
absorbera skadan Nato orsakat.106

FN-generalen Rose gav inte heller luftkampanjen någon förtjänst för att ha avslutat kriget. Det var 
snarare en blandning av strategiska händelser. Dessa var RRF's artilleri och granatbeskjutningar 
som användes för att neutralisera serbernas tunga vapen i området runt Sarajevo, den kroat-bosniska 
offensiv i västra delarna av Bosnien, och viktigast av allt, uppkomsten av en politisk lösning som 
alla sidor gick med på. Nato's luftkampanj var inget mer än en signal till serberna att den 
fredsbevarande lösningen inte längre gällde och att väst nu var beredda att använda en högre grad 
av framtvingande kraft.107 

Den övergripande chefen för FN's styrkor, general Cot tyckte att RRF var en viktigare faktor än 
bombkampanjen, åtminstone i anslutning till Sarajevo. Detta för att luftmakt var för beroende av 
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vädret. Detta höll inte general Ryan's chefsplanerare, överste Zoerb med om, utan han var av 
uppfattningen av att Nato's luftmaktsbidrag var av mycket större vikt, än RRF's bidrag.108

Milosevic ska enligt utsago ha sagt till en amerikansk general att Mladic var chanslös mot 
flyganfallen och att de var Nato's luftmakt som var den avgörande faktor som fick Mladic att tappa 
kontrollen när kommunikationen mellan Han Pijesik och hans styrkor avbröts. Även fast det 
krävdes Bosniska och Kroatiska styrkor för att utnyttja situationen, skulle de aldrig kunna sätta den 
serbiska generalen i en så besvärlig situation alldeles själva. Så fort luftanfallen avbrutits, lyckades 
Mladic kraftsamla för en lyckad motoffensiv vilket ytterligare förstärker vikten av Nato's 
bombkampanj. 109

108Ibid. s. 234
109Gow. The Serbian Project and its Adversaries, s. 198
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4 Analys
Under analysen kommer användandet av luftstridskrafterna analyseras utifrån var och ett av de 
kriterier som ställts upp för att representera de centrala tankar som återfinns i Pape's teori. Hur 
luftstridskrafterna har använts kommer belysas i kronologisk ordning under rubrikerna för kriteriet.

4.1 Luftöverlägsenhet

Varje anfallsvåg med bombflyg eskorterades av stödjande funktioner som SEAD och CAP. Dessa 
stödfunktioner syftar till att nedhålla fientligt luftvärn, samt skydda attackflygen från fientliga flyg i 
området. Serbernas hade förmåga att hota Nato's luftöverlägsenhet med sitt luftvärn, vilken bestod 
av ett IADS, det vill säga ett nätverk av radarstationer och luftvärnspjäser, till exempel SA-6. 
Dessutom hade de tillgång till handburen luftvärn som är svårt att upptäcka och slå ut då de lätt kan 
förflyttas. 

Nato verkar ha upplevt ett behov av luftöverlägsenhet då de utformade ”Deadeye Target List”, då 
mål i den katalogen alla syftar till att degradera den serbiska luftförsvarsförmågan. Fokus här låg på 
att ta bort den centrala styrningen av luftförsvaret, vilket medför att varje avfyrningspjäs skulle 
behöva tända upp sin egen radar för att avfyra sina raketer, istället för att skjuta på information från 
radarstationer på andra platser. Detta betyder att Nato's SEAD-flyg kunde upptäcka och bekämpa 
varje avfyrningspjäs som tände upp sin radar för att bekämpa överflygande flyg.

De inledande anfallen – 30-31 augusti

Vid den första attackvågen den 30 augusti eskorterades en anfallsvåg om 43 attackflyg varav 14 
flygplan hade till uppgift att utföra SEAD. Målvalen vid anfallet var bland annat en avfyringsplats 
för en SA-6. Fem anfallsvågor flögs den första dagen, vilka alla eskorterades av SEAD-flygplan. Ett 
franskt Mirage 2000k sköts trots detta ned av serbiskt handburet luftvärn. Flera försök att skjuta ned 
de allierades flygplan gjordes.

Utmed den andra dagen fortsatte anfallen i samma stil, med SEAD och CAP som eskort, samt mot 
mål för att degradera den serbiska luftförsvarsförmågan, till exempel ledningsplatser. Förmågan till 
luftförsvar var dock kvar, vilket gjorde att SEAD-uppdrag flögs kontinuerligt.

I de inledande anfallen av Deliberate Force finns tydliga likheter med Pape's tankar om 
luftöverlägsenhet. Då Pape menar att det endast krävs lokalt, samt till och från operationsområdena 
vittnar eskorten med SEAD-flygplan att det är precis det Nato försöker uppnå, lokal 
luftöverlägsenhet där flyget opererar. Målvalen mot SA-6 samt ledningsfunktioner visar även det på 
en vilja att degradera luftförsvarsförmågan hos serberna.

Dock verkar inte Nato har lyckats med att skapa luftöverlägsenhet överallt där de flög, vilket det 
nedskjutna Mirage 2000k vittnar om. Detta kontrades genom att vanligen flyga över 15 000110 ft där 
portabla luftvärnsenheter ej kunde nå dem.

Flygkampanjen pausar – 1-5 september

Inga aktiviteter som faller in under kriteriet luftöverlägsenhet finns under denna period.

Bombningarna återupptas – 5-14 september

Utöver den eskort med SEAD och CAP som alla anfallsvågor flögs med, inleddes ytterligare en 
offensiv mot det serbiska luftförsvaret när Deadeye Northwest tog fart. SAM-placeringar, 
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radiorelästationer (som fungerade som länkar mellan SAM-pjäserna i serbernas IADS) samt 
radarstationer slogs ut.

Då Nato kände sig hotade av det luftvärn som fanns under de luftkorridorer och leder som gick över 
serbiskt territorium till och från operationsområdet, gjorde Nato en ansträngning för att säkerställa 
luftöverlägsenhet i dessa områden. Detta stämmer väl överens med Pape's tankar om att 
luftöverlägsenhet i eller till och från operationsområdet är en förutsättning för all 
luftmaktsanvändning. Att Nato slog på serbernas radarförmåga ligger även det i linje med Pape's 
tankar om att skapa luftöverlägsenhet genom att förblinda motståndaren.

De förutsättningarna Nato uppgav som krav för att de skulle avsluta luftoperationen stärker även 
den bilden av att Nato värdesätter luftöverlägsenhet högt. En av dessa var till exempel att de skulle 
få obehindrad rörelsefrihet för luftstyrkor över insatsområdet. Detta stämmer inte överens med 
Pape's teori om luftöverlägsenhet då han ej menar att det behövs över hela insatsområdet.

Snart slut på mål

Inga aktiviteter som faller in under kriteriet luftöverlägsenhet finns under denna period.

4.2 Den nekande operationskonsten

De inledande anfallen – 30-31 augusti

De inledande anfallen slog mot militära mål, med syfte att degradera det serbiska luftförsvaret samt 
deras kommunikationsförmåga. De nästkommande dagarnas anfall slog mot ammunitionsupplagor, 
vapenförråd samt ledningsplatser.

Detta är mål som tydligt pekar på den nekande operationskonsten, då de främst inriktar sig på att 
neka serberna framgång på slagfältet. Även anfallen mot ledningsplatser bedöms utgöra mål inom 
den nekande operationskonsten snarare än den dekapiterande. Detta då de fanns med på option 2-
listan, vilken endast infattade mål inom en TOZ och därmed kan ses som framskjutna 
ledningsplatser. Den dekapiterande operationskonsten är snarare anfall mot högre militära ledare, 
och inte fiendens framskjutna ledningsplatser på slagfältet.

Anfall mot förråd och ammunitionsupplagor stämmer även det väl överens med Pape's tankar, då 
minskad ammunition och materiel kraftigt begränsar fiendens förmåga att verka på slagfältet.

Flygkampanjen pausar – 1-5 september

Inga aktiviteter som faller in under kriteriet den nekande operationskonsten finns under denna 
period.

Bombningarna återupptas – 5-14 september

Den fortsatta offensiven mot serbisk materiel, ammunition samt kommunikationsförmåga tyder på 
Nato's vilja att neka serberna framgång på slagfältet. Nu anfölls även broar och andra LOC vilket 
minskade rörelsefriheten hos serberna. Serbernas förmåga att förflytta tunga vapen mellan 
operationsområden och slagfält till där de behövdes mest ansågs vara en av deras största militära 
fördelar och utan den möjligheten minskar även deras militära förmåga. General Ryan uttalade sig 
även om sin vilja att slå mot mål som skadade den serbiska armén.

Denna effekt förstärktes även när fler och fler kommunikationsnoder avskärmade den serbiska 
armén från sin ledning. Att styrkorna ej längre kunde koordineras och styras sinsemellan är på sätt 
och vis att neka fienden framgång på slagfältet, även fast avskärmningen börjar närma sig en 
strategisk nivå vilket snarare är typenligt för den dekapiterande operationskonsten. Dock godkändes 
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här endast mål som innefattades i option 2 vilket är militära mål i anslutning till slagfältet.

Snart slut på mål

Här började option 2 mål ta slut vilket visar att dessa mål har gått hårt åt under bombkampanjen. 
Fler flygföretag av typen BAI flögs istället och under CAS-uppdrag förstördes en artilleripjäs samt 
två bunkrar. Statusen på tidigare bekämpade mål gicks igenom för att fortsatt kunna hålla press på 
serberna i syfte att nå de militära och politiska målen. 

Målvalen är fortfarande av nekande karaktär även fast Nato börjar få svårt att hitta mål som passar 
in i option 2-kategorien (det vill säga tunga vapen, förråd/ammunitionsupplagor, ledningsbyggnader 
och raketavfyrningsplatser som är i inom en TOZ). Ammunitions- och förrådsbyggnader fortsatte att 
attackeras och även en ammunitionsfabrik. Att slå mot fabriker är snarare en typ av strategisk 
interdiktion som förvisso går under den nekande operationskonsten, även fast Pape menar att att slå 
mot industrier endast ger en effekt i ett längre perspektiv och ej är särskilt effektivt. 

Diskussionen inom Nato och FN om huruvida anfallen skulle fortsätta mot option 3-mål (det vill 
säga militära mål enligt option 2, fast utan krav på att de fanns inom en TOZ. Hit inkluderas även 
till exempel fabriker och reparationsbyggnader utanför slagfältet.) eller inte tyder på att det inte 
ansågs politiskt hållbart att anfalla dessa mål, snarare än att det skulle vara ineffektivt. 

4.3 Hammare och städ:

De inledande anfallen – 30-31 augusti

Till en början samordnades de flygföretag Nato genomförde med RRF's artillerield mot serbiska 
vapen. Till exempel anföll Nato tidigt på morgonen innan gryning så att RRF fick fönster på 
morgonen att bekämpa de serbiska positionerna. Även CAS-uppdrag flögs vilka kräver en hög grad 
av samverkan med trupper på marken. Dessa uppdrag fungerade även som spaningsuppdrag för 
Nato där positioner för serberna tunga vapen och stödfunktioner fanns, vilka sedan RRF kunde 
bekämpa. Efter dag två upphörde dock RRF anfall då FN's styrkor inte fick användas i offensivt 
syfte.

Dessa anfall visar att flygstridskrafterna och markstridskrafterna verkar tillsammans på ett sätt som 
Pape beskriver i sin hammare och städ-taktik. Flyganfallen verkar ha gett RRF det utrymme de 
behövde för att kunna anfalla serberna utan att pressas ned av fientlig eld.

Flygkampanjen pausar – 1-5 september

Inga aktiviteter som faller in under kriteriet hammare och städ finns under denna period.

Bombningarna återupptas – 5-14 september

Den bosniska kroatiska offensiven kan även den ha haft god hjälp av Nato's flygoffensiv. 
Flygkampanjen hade officiellt som mål att jämna ut styrkeförhållande mellan serberna samt de 
kroatiska och bosniska styrkorna. Den försvagning flyganfallen hade på de serbiska styrkorna när 
till exempel ledningscentralen i Han Pijesak avskärmades från marktrupperna, kan mycket väl ha 
varit avgörande för avancemanget av de kroatiska fronterna. Utan möjlighet att koordinera 
styrkorna, eller använda sig av den rörlighet som serberna hade som sin största framgångsfaktor 
blev effektiviteten i armén lidande och tvungen att retirera.

Detta sätt att använda flyg och marktrupper tillsammans är ett bra exempel på Pape's hammare och 
städ-taktik. Även fast Nato och Kroatien inte officiellt var allierade, kämpade de mot samma front, 
vilken gav vika. Då Nato slog ut stora delar av serbernas ledningsförmåga, kunde kroaterna relativt 
lätt avancera och pressa fiendefronten bakåt. Det är omöjligt att säga om kroaterna hade kunnat göra 
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detta även utan stöd av Nato's flyg, även fast flyget definitivt var till stor hjälp för dem.

Snart slut på mål

Då den kroat-bosniska offensiven avancerade genom de serbiska linjerna i de nordvästra delarna av 
Bosnien med stor fart, kunde inga mål i området bekämpas då det var osäkert vilka parter det var 
som kontrollerade territoriet där. Dock borde tidigare bekämpade mål i området gett en positiv 
effekt för den kroat-bosniska fronten. Anfall på LOC och serbernas förmåga att förflytta styrkor 
borde med största sannolikhet påverkat serbernas militära förmåga på hela slagfälten, vilket i sådana 
fall jämnat ut styrkeförhållande mellan fronterna.
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5 Resultatdiskussion
Mellan 30 augusti och 14 september 1995 genomförde Nato en bombkampanj över Bosnien vars 
syfte var att förmå serbiska trupper att häva belägringen av Sarajevo och flytta ut alla tunga vapen 
ur den 20 km stora TOZ som omgav staden.

För att Nato skulle avsluta luftoperationen hade de flera krav varav ett var att Nato skulle få 
obehindrad rörelsefrihet för luftstyrkor över hela Bosnien. Detta är enligt Pape ingen nödvändighet, 
utan lokal luftöverlägsenhet samt i luftkorridorer till och från operationsområdet är tillräckligt. En 
stor del av de luftvärnsmål som anfölls, nedkämpades i de områden Nato behövde för att flyga till 
och från samt i insatsområdet. Detta kan dock ha varit en effekt av att serberna flyttat majoriteten av 
sin luftvärnskapacitet till just de nordvästra delarna av Bosnien för att det var Nato's vanligaste 
överflygningspunkter. Det är därför svårt att säga om de endast anföll serbernas luftvärnskapacitet i 
de områden där det behövdes, eller om de anföll alla mål de kunde hitta. I och med införandet av 
Deadeye Northwest anfölls även serbernas IADS på platser där Nato's flyg ej var hotade. Detta kan 
dock förklaras med att det fanns en brist på mål att slå mot, samtidigt som det fanns en vilja att hålla 
en hög press på de serbiska ledarna genom bombanfall och att Nato därför valde att attackera dessa 
platser. 

Nato hade även ett fokus på att ta bort de centrala delarna i serbernas IADS i syfte att tvinga varje 
eldenhet att tända upp sin egen radar istället för att skjuta på systemets radartäckning. Varje radar 
som tänds blir lätta att upptäcka hos SEAD-flyg, och därför ett lättare mål att bekämpa än om 
eldenheten varit släckt. Det finns alltså en stor militär fördel i att bekämpa mål som ligger utanför 
de platser som det flygs över då luftvärnssystemets totala förmåga kraftigt nedgraderas.

Något som stärker bilden av att Nato nöjde sig med den lokala luftöverlägsenheten är att de 
kontrade serbernas handburna luftvärn genom att flyga över dess räckvidd istället för att lägga 
resurser på att hantera det på annat sätt. När de var tvungna att gå lägre för att identifiera mål eller 
släppa vapenlast kunde SEAD-flyget stå för skyddet och hindra serberna från att tända sina 
radarstationer eller bekämpa dem som gjorde det. Inledningsvis kan Nato därför sägas ha följt 
Pape's teori om att endast lokal luftöverlägsenhet krävs. I och med införandet av målen på ”Deadey 
Target List” frångår de dock detta, och eftersträvar istället luftöverlägsenhet över hela Bosnien.

Även för målval återfinns likheter mellan den nekande operationskonsten och genomförandet av 
Deliberate Force. Genom hela operationen anfölls endast mål ur option 2  och till viss del option 1. 
Detta innebär att dessa var militära mål eller vapen och låg inom ett TOZ och utgjorde därmed en 
del av slagfältet. Syftet med anfallen var att utjämna styrkeförhållandena på slagfältet och på så sätt 
tvinga serberna att gå med på en vapenvila. Pape menar att det effektivaste är att neka fienden 
framgång på slagfältet genom att neka denne sin militära strategi. Nato ansåg att serbernas största 
militära fördel var deras förmåga till rörlighet vilket gjorde att förband kunde flyttas och förstärka 
där de behövdes som mest. Det var just denna styrka Nato inriktade sina attacker på genom att 
förstöra särskilda LOC samt serbernas kommunikationsförmåga. General Ryan uttalade sig även om 
att de ville slå mot mål som skadade den serbiska armén.

Anfallen på serbernas kommunikationsförmåga i Han Pijesak avskärmade Mladic från sina styrkor. 
Att slå mot det militära ledarskapet genom att bekämpa högt uppsatta militära ledare eller deras 
förmåga att kommunicera med sina styrkor räknas enligt Pape in i den dekapiterande 
operationskonsten. Att med hjälp av luftmakt avskärma ledningen mot slagfältet tillräckligt länge 
för att kunna dra nytta av det är enligt Pape inte möjligt. Motsatsen bevisades dock under 
Deliberate Force då de general Mladic de facto stod avskärmad från sina styrkor tillräckligt länge 
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för att den kroat-bosniska offensiven skulle kunna dra nytta av att Mladic ej kunde mobilisera sina 
styrkor till ett försvar.

Serbernas förmåga till rörlighet ansågs som en av deras största militära fördelar, vilket reducerades 
kraftigt när kommunikationsnoderna föll. Anfallen i Han Pijesak kan alltså samtidigt sorteras in 
under den nekande operationskonsten. Med andra ord går den dekapiterande- och den nekande 
operationskonsten ihop under förutsättningen att fiendens största militära fördel eller strategi (som 
alltså ska nekas) är dess militära ledarskap eller förmågor som kräver tät koordination med det 
militära ledarskapet, till exempel rörlighet.
   Pape har även fått kritik för sina kategoriseringar av operationskonsterna. Enligt Warden är 
indelningen inget annat än missvisande benämningar på taktiska verktyg.111 Watts går vidare med att 
säga att Pape ignorerar de olika kombinationerna som kan utgöras om flera operationskonster 
blandas,112 vilket ovanstående exempel visar då anfallen i Han Pijesak snarare verkar vara en 
blandning av de operationskonster Pape beskriver.

Anfall mot ammunitionsupplagor samt övriga förråd för militär materiel är även det goda exempel 
på den nekande operationskonsten. Bombningen av ammunitionsfabriken i Vogosca går dock emot 
Pape's teori då anfall mot militära industrier endast kan ha en effekt på långsiktiga krig. Att Nato 
anföll fabriken kan snarare ha att göra med att de ville hålla uppe antalet anfall när målen började ta 
slut, snarare än att de räknade med att få någon större militär effekt av nedkämpningen.

Med hänsyn till det spända politiska läget som rådde med strikta ROE som följd är dock frågan om 
Nato kunde genomfört flygkampanjen på ett annorlunda sätt. De hade endast mandat att slå på mål 
inom en TOZ, vilket innebär mål i option 1 och 2-listan. Bland de målen valdes stora delar av 
option 1-listan bort då det var större chans att både civila samt serbiska soldater omkom vid de 
anfallen vilket hade påverkat opinionen mot luftoperationen negativt. General Ryan uttryckte det 
genom att säga: “If we had committed one atrocity from the air, Nato would forever be blamed for 
crimes, and the military threat would be lessened.”113 Med andra ord var utrymmet för misstag litet, 
och ett snedsteg med civila eller överdrivna militära offer skulle kunna sätta stopp för operationen. 
När målkatalogen mot slutet av kampanjen var tom stod beslutet mellan att fylla på med politiskt 
laddade option 3-mål eller avbryta bombningarna. Detta hade inneburit en ökad risk för civila med 
samma risk om indraget politiskt stöd vid onödigt blodsspill. Med andra ord anfölls alla de mål som 
godkänts utan att Nato egentligen hade speciellt mycket handlingsfrihet vad gäller målval. Oavsett 
orsakerna bakom målvalen finns det väldigt tydliga likheter mellan Pape's nekande operationskonst 
och genomförandet av Operation Deliberate Force.  

Det återfinns även stora likheter mellan bombkampanjen och Pape's hammare och städ-taktik. Ett 
tydligt exempel på det är användandet av RRF's artillerield tillsammans flygets anfall. När det 
senare beslutades om att FN's styrkor inte fick användas i offensivt syfte, upphörde de 
gemensamma anfallen med RRF. Hammare och städ-taktiken skulle trots det få fortsatt stor 
betydelse och det visade sig att de stridande sidorna ej behövde vara allierade för att få den effekt 
Pape önskar. Detta visade sig efter att Nato slagit ut stora delar av den serbiska 
kommunikationsförmågan, vilket i stort sett avskärmade ledningen från sina förband. Den kroat-
bosniska offensiven trängde strax därefter igenom de serbiska fronterna och drev dem bakåt. Även 
fast markoffensiven var planerad i förväg, och inget tyder på att den var samordnad med 
luftoffensiven, gav det fortfarande en enorm synergieffekt vilken även Pape själv har diskuterat i en 
artikel.114

111 Warden. ”Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, s. 173
112 Watts. ”Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies”, s. 123
113 Owen. Deliberate Force - A Case Study in Effective Air Campaigning, s. 434
114 Pape. ”The True Worth of Air Power”
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Det finns alltså stora likheter mellan Deliberate Force och Pape's teori. De tre kriterierna som är 
sammanfattande för teorin stämmer in nästan fullt ut. Undantaget lokal luftöverlägsenhet i den 
senare delen av operationen. Skulle Pape själv designa bombkampanjen skulle den utan tvekan 
likna genomförandet. Enligt Pape ger motståndaren upp när denne inser att den egna militära 
förmågan är bekämpad och det därför är lönlöst att fortsätta kämpa. Först då kan de egna kraven 
påtvingas motståndaren. För att lyckas med detta måste anfallaren enligt Pape undergräva 
försvararens tilltro till den egna militära förmåga, vilket i sin tur kräver att den militära ledaren är 
medveten och ser vad sker med de egna styrkorna. Därför bör alltså inte målet vara att avskärma 
Mladic helt från fronten, utan ge honom tillräckligt mycket insyn för att han ska inse att motstånd är 
lönlöst. Så fort en stat inser att dess mål inte kan nås, blir kostnaderna inte längre tolererbara och 
går med på de villkor som ställs för att undvika att utstå ytterligare förluster till inget syfte.

Det finns dock  indikationer på att Mladic varit villig att utså de tillfogade förlusterna och att det 
istället var Milosevic som tog tillfället i akt att sätta Mladic åt sidan och tvinga honom att gå med på  
FN's krav. Kritik som framförts av andra luftmaktsteoretiker115 är att Pape förutsätter att en fiende 
handlar efter linjära mönster. Det vill säga att en viss handling alltid ger en liknande motreaktion. 
Enligt det resonemanget bör Mladic själv ha insett att slaget gått förlorat, vilket han inte verkar ha 
gjort. Det kan dock förklaras med att Mladic helt enkelt har höge smärttröskel än Milosevic hade, 
vilket inte är en omöjlighet då Milosevic med sin höga politiska post helt enkelt hade mer att förlora 
och därför inte var villig att löpa linan ut.

Vilken betydelse hade då Operation Deliberate Force för kriget i Bosnien? Det står klart att 
serberna gick med på FN's krav att dra ut sina tunga vapen ur Sarajevos TOZ och därmed upphöra 
belägringen. Det står även klart att det så kallade Dayton-avtalet skrev på några månader efter att 
bombkampanjen upphört vilket medförde en vapenvila mellan de stridande sidorna. På vilket sätt 
bidrog då Deliberate Force till att avtalet om vapenvila undertecknades?

Här går åsikterna isär kraftigt, till exempel menar Holbrooke att bombkampanjen hade stor 
betydelse vid förhandlingarna om belägringen skulle lyftas, medan FN's generaler snarare ville ge 
förtjänsten till RRF och deras artillerield. Då RRF och flyget koordinerades är det svårt att säga vad 
som gjorde störst verkan. Flyganfallen verkade nedhållande så att RRF fick iväg sin eld, samtidigt 
bekämpade RRF bland annat serbernas luftförsvarsförmåga vilket gav ökad rörelsefrihet åt flyget. 
Vad som snarare talar för vikten av flyget är att RRF artillerield endast varade i två dagar innan den 
avbröts. Dessa två första dagars intensitet fick i och för sig den serbiska och jugoslaviska ledningen 
att bluffa om att de gick med på FN's villkor, vilket är ett tecken på att de var under stor press. Å 
andra sidan hade inte RRF använts i en offensiv roll på 14 dagar när serberna slutligen gick med på 
villkoren och drog sig ur Sarajevos TOZ, vilket tyder på att RRF hade en mindre betydande roll, 
medan bombkampanjen var avgörande.

En stor skillnad mellan det första bombuppehållet 1-5 september och när den sista bomben föll 14 
september var de kroat-bosniska markoffensiven som hotade serbiska trupper och städer. De hade 
plötsligt fått genomslag och lyckats avancera genom de serbiska fronterna. Ingen verkar 
argumentera emot att bombkampanjen bidrog till markoffensivens framgång, även fast 
UNPROFOR's befälhavare, general Smith, menade att det var ett sammanflöde av händelser som 
fick luftmakten att framstå bättre än vad den i själva verket var.

Mycket tyder på att markoffensiven ej hade blivit lika lyckad om inte Nato avskärmat Mladic från 
sina trupper genom bombningen av ledningscentralen i Han Pijesak. Inte minst att Mladic lyckades 
koordinera ett lyckat försvar efter att Deliberate Force avslutades. Detta förstärker även Pape's 

115 Mueller. ”Strategies of coercion: Denial,
punishment, and the future of air power”, s. 171
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argument om att luftmakt bäst ska kombineras med en markoffensiv för att få högst effekt.

Ett av Nato's informella mål var att ”jämna ut spelfältet” det vill säga jämna ut styrkeförhållande 
mellan de serbiska- och kroat-bosniska trupperna. Detta kanske lyckades lite väl bra med tanke på 
att så fort den kroatiska offensiven fick genomslag i den serbiska fronten, påbörjade de en egen 
etnisk rensning av serber. Denna bieffekt kan knappast ha varit Nato's syfte, eller FN's intentioner 
när de gav Nato mandat att sätta igång Operation Deliberate Force. Det belyser ändå problematiken 
med att använda Pape's hammare och städ-taktik när parten som håller i hammaren, inte direkt 
kontrollerar effekterna av slagen. Hade markoffensiven varit FN's eller Nato's egna enheter, hade de 
kunnat kontrolleras på ett annat sätt, och ingen etnisk rensning hade skett i kölvattnet på dess 
framfart.

Det går alltså inte att säga att Nato's bombkampanj i sig självt var en avgörande faktor för krigets 
slut. FN's befälhavare verkar vilja ge RRF eller den kroat-bosniska offensiven förtjänsten för det, 
medan Nato's generaler i högre grad lyfter fram bombkampanjens betydelse. Mycket tyder dock på 
att markoffensiven ej hade fått samma slagkraft utan hjälp av flyganfallen, vilket i sig blev en 
avgörande faktor för att Dayton-avtalet skrevs. 

5.1 Förslag på vidare forskning

En viktig diskussionsfråga i denna uppsats har varit den effekt som Operation Deliberate Force 
hade på utgången av kriget. Den andra stora faktorn i hur kriget slutade är de strider som utspelade 
sig på marken mellan kroatiska, bosniska och serbiska trupper. Av den anledningen finner 
författaren det intressant att undersöka hur stor påverkan luftkampanjen hade på frontkriget på 
marken.
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7.1 Lista på förkortningar

AI – Air Inderdiction

BAI – Battlefield Air Inderdiction

CAS – Close Air Support

FN – Förenta Nationerna

IADS – Integraded Air Defense System

MTL – Master Target List
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PGM – Precision Guided Missile
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SAM – Surfafe to Air Missile

SEAD – Supression of Enemy Air Defense

TLAM – Tomahawk Land Attack Missile

TOZ – Total Exclusion Zone

UNPROFOR – United Nation Protection Force
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