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1. Inledning 

Bakgrund 

För tredje gången på ett decennium blossade i mars 1998 oroligheter upp i Balkanområdet. 

Bakom dessa oroligheter låg för tredje gången samma man, en diktator, en president, och 

hans namn var Slobodan Milosevic. Dessa oroligheter ägde rum i Kosovo, en provins i 

Serbien och det forna Jugoslavien. Denna plats var av stor historisk, kulturell och religiös 

betydelse för alla serber.1 

   Det var inte bara serber som bodde på detta område utan det var albaner som hade den 

största folkmängden där. Då det sedan lång tid funnits en stor fientlighet mellan dessa två 

folkslag, var omvärlden oroliga att en eskalering i krisen skulle utlösas. Därför försökte 

Washington och dess allierade stoppa Milosevic och hans försök till etnisk rensning av 

albaner i Kosovo genom politiska påtryckningar och förhandlingar.2  

 

Dessa förhandlingar misslyckades och den 24 mars 1999 påbörjade NATO (North Atlantic 

Treaty Organization) för första gången i organisationens historia krigshandlingar.3 

 

Denna operation fick namnet Operation Allied Force och bestod enbart av luftstridskrafter. 

NATO byggde sitt beslut på att gå in med luftstridskrafter och några dagars begränsade 

bombningar skulle trycka tillbaka Milosevic och tvinga honom till en reträtt.  

Detta visade sig vara en enorm missräkning från NATO´s sida, Milosevic ökade sina attacker 

mot kosovoalbanerna och det skulle ta NATO 78 dagar av luftkrig för att trycka bort 

Milosevic och tvinga honom till att skriva under fredsförhandlingar. 4 

    

 

Tre år innan NATO inledde sin operation i Kosovo skrev Dr. Robert A. Pape en bok vid namn 

Bombing To Win – Air Power and coercion in War5 och där ger han sin syn på hur 

luftstridskrafter skall utnyttjas för att uppnå bästa möjliga resultat.  

 

Genom tidigare forskning av kadett Carlberg har det påvisats att Pape´s teorier i vissa fall är 

applicerbara på NATO´s luftkrig i Kosovo, detta skriver han om i sin uppsats från 2013: 

”NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Pape:s teorier”. 

   Vid slutet av operation Allied Force övergick NATO från den taktiska bombningen till mer 

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

The Brookings Institution. Sid vii. 
2 Ibid. Sid. vii 
3 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften, 

Stockholm: FOI. Sid 1. 
4 Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E (2000) Winning Ugly – NATO´s war to save Kosovo. Sid vii. 
5 Pape, Robert A. (1996) Bombing to win – Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University Press 
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strategisk bombning och i samband med detta ökade målbiblioteket till 976 anfallsmål, där 

bland annat den politiska maskinen, media och den ekonomiska infrastrukturen anfölls. 

Denna övergång i luftstridstaktik berodde på att serberna inte stoppade sin etniska rensning 

utan snarare ökade den. Detta var långt ifrån den händelseutveckling NATO hade förutsett. 

Denna strategiska bombning är ett klart steg bort från Pape och hans luftmaktsteorier.6  

 

Det vore intressant att försöka urskilja en eller flera händelser som pekar på att Dr. Robert A. 

Pape´s teorier inte fick det genomslag som denne beskriver i sin publicerade bok. Detta 

eftersom NATO trodde att kriget skulle vara slut på några få dagar men det pågick i 78 dagar, 

då måste det finnas vissa anledningar till att konflikten blev så långdragen. Därefter kan det 

diskuteras vilka faktorer som påverkade resultatet av de använda luftstridstaktikerna. 

 

Problemformulering  

Luftmaktsteoretikern Dr. Robert Pape lanserade år 1996 boken ”Bombing to Win: Air Power 

and Coercion in War”, där han redogör teorier för hur en motståndare kan besegras på bästa 

sätt, främst med användandet av luftstridskrafter.7  

 

Pape hävdar att genom att slå mot fiendens militära förmågor fråntar man denne 

möjligheten att fortsätta sträva efter dess målsättningar med hjälp av militära medel.8 

 

Under Kosovokriget och operation Allied Force utfördes mängder av bombräder mot olika 

typer av mål i Jugoslavien. 9 

Kadett Tommy Carlberg skriver i sin uppsats ”NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Pape:s teorier” 

att det finns vissa spår av Pape´s teorier i operation Allied Force. Med bakgrund av detta 

kommer denna undersökning behandla möjliga orsaker till att Pape´s teorier inte gav de 

resultat som önskades.    

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka varför Dr. Robert. Pape´s teorier om luftmakt 

inte fick det genomslag och den önskade effekten när de användes av NATO i Kosovokriget 

1999.  

 

                                                      
6 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 24, 38ff. 
7 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten. Sid. 267. 
8 Ibid.  
9 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid 36. 
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Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen skall följande frågeställningar besvaras: 

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

 Hur användes luftstridskrafterna i operation Allied Force? 

 Ändrades NATO´s agerande gällande luftkrig under operationen? 

 Vilka faktorer bidrog till att NATO inte nådde framgång med sina luftattacker i de 

inledande faserna?  

 Vilka faktorer påverkade Serbiens beslut att ge upp? 

Tidigare forskning 

Gällande tidigare forskning på ämnet luftmaktsteorier kopplat mot Kosovokriget har 

författaren hittat två uppsatser som är skrivna de senaste åren.  

 

Kd. Erik Frisk skrev 2011 en uppsats som berör samma konflikt och operation, dock med en 

annan luftmaktsteoretiker vid namn John Warden. ”NATO´s luftkrig i Kosovo utifrån 

Wardens teorier” är namnet på den uppsatsen. Utifrån den studie Kd. Frisk gjorde på 

konflikten utifrån Wardens teorier drogs vissa slutsatser. Han kom fram till att det fanns viss 

spårbarhet av teorierna, främst i slutet av operationen. 

 

Kd. Tommy Carlberg skrev 2013 sitt självständiga arbete precis som Kd. Frisk, om NATO´s 

luftmaktsanvändande under Kosovokriget. Dock skrev han om konflikten utifrån Dr. Robert 

A. Pape´s teorier och hans syn på luftkrig. De slutsatser Kd. Carlberg kunde dra av sin 

undersökning var att det fanns vissa händelser i konflikten där NATO´s agerande stämmer 

överens med Pape´s teorier. Han kunde dock inte koppla detta till ett särskilt skede eller fas 

av operationen. 

   Kd. Carlberg ger förslag till vidare forskning om Pape´s teorier. Han skriver: ”i konflikten 

Kosovo finns händelser som både talar för och emot att Pape´s teorier fungerar. Detta skulle 

kunna vara ett lämpligt ämne för vidare studier.”  

Gällande Kosovokriget och operation Allied Force finns ett flertal rapporter samt böcker att 

tillgå.  

 

På uppdrag av överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) beställdes en studie från FOI som Sara 

Gullbrandsson & Sten Terblad författade. Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land 

från luften, rapporten beskriver konflikten i stort samt hur den kan kopplas mot ett antal 

länders doktriner. 

 

Boken NATO´s AirWar for Kosovo – A strategi and operational assessment, skriven av 

Benjamin S Lambeth. Där redogör han för beteendet samt resultaten från operation Allied 

Force, både från en strategisk och operationell nivå. 
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Ring, Stefan (2005) Strategiska vägval för luftstridskrafterna – det internationella 

alternativet. Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Stockholm. Överstelöjtnant Stefan Ring 

behandlar i denna skrift vissa av Dr. Robert A. Pape´s teorier från hans bok Bombing to win – 

Air Power and Coercion in War, samt belyser utvalda händelser ur operation Allied Force. 

 

Daalder, Ivo H. har gett ut publikationen Winning ugly: NATO´s war to save Kosovo. Där 

beskrivs operationen ingående med bland annat data om målval och taktik. 

 

Metod 

Det författaren till denna undersökning kommer göra för att uppnå syftet och 

frågeställningarna är dels en kvalitativ innehållsanalys av Dr. Robert A. Pape´s 

luftmaktsteorier i syfte att hitta kärnan i dennes teorier, för att vidare ha möjlighet att 

urskilja orsaker till varför de inte fick så pass bra genomslag i konflikten. Det kommer även 

göras en kvalitativ innehållsanalys på bakgrunden till Kosovokriget och Operation Allied 

force, detta sker genom en fallstudie. 

   Det är först när författaren uppnår en djupare kunskap om både operation Allied force 

samt Dr. Robert A. Pape´s teorier som slutsatser kan dras och syftet uppnås.  

 

Anledningen till att en fallstudie används på Kosovokriget och operation Allied force är att 

författaren vill skaffa sig en uppfattning om detaljer som kan ha avgjort konflikten. En 

fallstudie ger författaren en större chans att lyfta ut det speciella snarare än det generella ur 

en text och det ges möjlighet att gå in mer på djupet i studien. Fallstudien som sådan ger 

också möjligheten att använda flera källor snarare än en undersökningsmetod, vilket innebär 

att en djupare förståelse på ett enskilt fall kan uppnås. Forskningshandboken visar också att 

en fallstudie stämmer bra överens med de behov som behövs vid småskalig forskning, vilket 

författaren anser denna undersökning vara. 10 

 

De källor som kommer användas till detta arbete kommer att läsas noggrant för att skapa en 

djupgående förståelse och framförallt kunskap om konflikten samt luftmaktsteorin. Detta i 

syfte att ha möjligheten att kunna lyfta fram argument ur texten. Forskningsansatsen för 

analyserna i denna undersökning är kvalitativ innehållsanalys. Anledningen till att författaren 

har valt denna forskningsansats är att analysen ger en förankring i verkligheten, det ges även 

möjligheter till alternativa förklaringar. Det bygger på forskarens tolkningsskicklighet, att 

denne kan hitta flera förklaringar. 11 

   Det finns givetvis även nackdelar med att välja kvalitativ innehållsanalys. Då det är endast 

                                                      
10 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen, andra upplagan, Översättare Per Larsson, Open University Press UK Limited, 
Storbritannien. Sid. 62-72. 
11 Ibid. Sid. 398. 



Försvarshögskolan 
Kd Markus Jansson 
OP 11-14 

SA KrV 
2014-05-24 

7 

 
en forskare som väljer ut och tolkar litteratur, så är sannolikheten stor att olika forskare 

skulle få fram olika resultat av samma litteratur. Det finns även en risk att ”jagets” 

inblandning i analysen lyfter fram något vridna resultat, t.ex. om en situation lyfts ut ur sin 

kontext kan den ge en orättvis bild. Än en gång så bygger detta på forskarens 

tolkningsskicklighet.12  

 

Det kommer göras en komparativ analys mellan innehållsanalyserna på Operation Allied 

force och Dr. Robert A. Pape´s teorier. Detta i syfte att hitta vilka delar av teorin som är 

applicerbara på den valda konflikten för att sedan ha möjlighet att urskilja vad och varför 

dessa inte fick det tänkta genomslag och resultat. 

 

När förståelse för Pape´s teorier har uppnåtts och skrivits ner kommer författaren 

sammanfatta utmärkande drag för Pape´s teorier i syfte att underlätta den kommande 

analysen. Därefter kommer författaren beskriva Kosovokriget i en fallstudie. Först när dessa 

kapitel är färdiga kan författaren gå vidare till analysdelen där exempel från empirin tas fram 

i syfte att ge svar på frågeställningarna, och från teorikapitlet kommer författaren använda 

sig av de utmärkande dragen för Pape´s teori som tagits fram. Därefter kommer detta att 

diskuteras under resultatdiskussionen där författaren visar slutsatser som har dragits från 

analysen. Detta för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna för denna uppsats.  

 

Disposition 

I det första kapitlet redogörs bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, tidigare 

forskning, metod, avgränsningar samt material- och källkritik.  

I det andra kapitlet beskrivs den utvalda luftmaktsteorin och de centrala delarna ur den tas 

fram. 

   I det tredje kapitlet genomförs en fallstudie av Kosovokriget 1999 och operation Allied 

Force. I det fjärde kapitlet genomförs en analys av de ställda frågeställningarna gentemot 

teorin och fallstudien. Det femte kapitlet innehåller en resultatdiskussion och i det sjätte och 

sista kapitlet redovisas de källor som författaren använt sig av under denna undersökning. 

Avgränsningar 

 

Det är endast tidsspannet för NATO´s operation Allied Force (24 mars 1999 – 10 juni 1999) 

som behandlas och då är det enbart NATO´s användande av offensiva luftstridskrafter som 

kommer analyseras. Helikopter samt transportflyg kommer alltså inte analyseras i denna 

studie.  

 

                                                      
12 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen, Sid. 399. 
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Dr. Robert A. Pape´s teorier är de som analyseras och det är endast mot just den nämnda 

konflikten dessa testas.  

Det kan ses som en begränsning att det är författaren själv som analyserar och väljer ut de 

delar som denne anser vara de centrala delarna i Pape´s teorier om luftmakt. Då författaren 

tolkar teorierna uppstår det självklart en viss risk att andra forskare skulle tolkat litteraturen 

på ett annat sätt.  

 

Denna undersökning förutsätter att läsaren har en viss militär förståelse och därför kommer 

inte alla militära begrepp skrivas ut mer än en gång. Ex NATO (North Atlantic Treaty 

Organization).  

 

Författaren använder sig enbart av öppna källor. 

 

Material och källkritik 

I teorikapitlet har författaren använt sig av Dr Robert A. Pape´s bok Bombing to win som 

behandlar dennes teorier. Pape´s teorier har stött på kritik från andra luftmaktsteoretiker 

genom flera artiklar, dessa kommer läsas i syfte att nå en djupare förståelse för Pape och 

hans teorier. Boken är skriven på engelska och det är då författarens egna tolkningar på 

denne som ligger till grund för undersökningen. Det finns risk att författaren har misstolkat 

någon eller några delar av Pape´s teori. För att minimera risken för feltolkningar av Pape´s 

teorier kommer artiklar från Security studies13, där Pape försvarar och förklarar sin teori mot 

andra luftmaktsteoretikers kritik att läsas14. Författaren kommer även att använda sig av 

gamla uppsatser som behandlar Pape och hans teorier i syfte att uppnå större förståelse för 

Pape´s teorier. 

 

Ett fåtal internetkällor användes under denna undersökning, den som användes främst var 

en text från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Denna hemsida har 

samarbete med både det utrikespolitiska institutet och institutionen för freds- och 

konfliktforskning vid Uppsala universitet då dessa levererar texterna om världens konflikter. 

Denna källa anses som pålitlig av författaren.   

 

Under fallstudien av Kosovokriget användes flera olika källor i syfte att skapa en objektiv bild 

av händelserna under kriget. Samtliga källor är från NATO´s sida av konflikten och många av 

dessa refererar till samma personer vilket innebär att beskrivningarna från konflikten 

                                                      
13 Pape, Robert A.(1997) The air force strike back: A reply to Barry Watts and John Warden, Security Studies, 
7:2, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429346. (2014-04-10) 
14 Warden, John A. (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape´s bombing to win, Security 
studies, 7:2, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429345. (2014-04-10) 

http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429346
http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429345
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förmodligen kommer från samma förstahandskällor. Detta anses inte av författaren vara 

något problem då syftet var att undersöka NATO´s luftkrig under Kosovokriget.   

2. Teori 
För att läsarna och framför allt författaren ska ha möjlighet att förstå och ta till sig vad de 

olika luftmaktsteoretikerna vill förmedla så krävs en viss förståelse för begreppet luftmakt.  

 

En pensionerad överste från det amerikanska flygvapnet vid namn Philip Meilinger definierar 

just begreppet luftmakt som ”förmågan att utöva makt från luften eller rymden för att 

uppnå strategiska, operativa eller taktiska målsättningar.”15  

Meilinger nämner alltså att rymden ingår i begreppet luftmakt, detta kommer författaren 

inte ge någon vidare ingående förklaring på utan denna undersökning håller sig till lufthavet.  

 

Många hävdar att användandet av just luftmakt är ett förhållandevis billigt och enkelt sätt 

att vinna ett krig med. Framförallt med tanke på att den anfallande sidan slipper gå in med 

markförband och då inte riskera egna förluster på marken. Det är främst efter kalla kriget 

som länderna i väst har använt luftmakt som sin huvudingrediens, och det har lett till en 

diskussion för hur luftmakt skall utföras och dess eventuella begränsningar. Vi har sett det i 

Gulfkriget -91 där de irakiska styrkorna gav efter så snart en markoffensiv inleddes, detta 

efter en dryg månad med bombningar från attackerande flygföretag. Det hävdas att 

anledningen till irakiernas reträtt var just bombningarna och att de hade tappat tron och 

viljan till fortsatt krig.16  

   Vi har sett lyckade insatser med flygstridskrafter i Bosnien 94-95 samt i Kosovo 1999. 

Insatsen i Kosovo som denna undersökning behandlar är historisk på det sätt att NATO 

endast använde luftmakt för att slå ner en fiende, inga marktrupper användes och detta ses 

som banbrytande. Flygstridskrafterna användes också med stor framgång i Libyen -11 där 

även svenska JAS 39 Gripen medverkade.17 

 

Det finns många olika teorier på hur det optimala användandet av luftmakt går till. En sak 

som är gemensam för de flesta teorierna är att utövandet av luftmakt är i grund och botten 

offensiv. Detta var de överens om redan på 1920-talet då inte flygstridskrafterna inte 

fastnade i ett skyttegravskrig likt första världskriget. Det fanns heller inget hot från luftvärn 

som dagens strateger måste ta med i beräkning. Hugo Trenchard sa att ”ingenting är mer 

irriterande än att attackeras av något som du inte kan försvara dig emot”18.  

 

                                                      
15 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder. Sid. 245. 
16 Ibid. Sid. 243. 
17 Ibid. 
18 Ibid Sid. 247. 
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Detta har emellertid i takt med utvecklingen förändrats genom åren, allt bättre försvar mot 

flyganfall utvecklas samtidigt som vapen på flygfarkosterna utvecklas. Många teoretiker 

menar att begreppet luftherravälde är enormt viktigt för utövare av luftmakt. Begreppet 

luftherravälde betyder enligt Douhet kortfattat, ”att inneha luftherravälde innebär att 

befinna sig i en situation där man förhindrar fienden från att flyga, medan man själv har 

obehindrad möjlighet att flyga.”19 Detta är nästan en utopi då det i stort sett alltid finns en 

hotbild mot flygstridskrafterna. 

 

En av de mest citerade luftmaktsteoretikerna för tillfället är John Warden, överste i USAF 

menar att luftherravälde innebär att ha ”tillräcklig kontroll för att utföra bemannade eller 

obemannade luftoperationer mot fienden utan att vara allvarligt hotad samt att undgå 

allvarliga anfall från fienden.” Han menar alltså att luftherravälde är ett relativt begrepp.20  

Wardens teorier om luftmakt innebär kortfattat att se fienden som ett system. Vilket 

innebär att, ”det är genom att - om möjligt - angripa och dekapitera ledarskapet som man 

kan förmå systemet att kollapsa”21 Liknelsen vid att om man tar bort huvudet, dör kroppen 

har använts flitigt på Wardens teori.22 

 

1996, tre år innan NATO´s bombningar i Kosovo påbörjades, släpptes en bok med titeln 

”Bombing to Win – Airpower and Coersion in War”23 och författaren till denna bok heter Dr. 

Robert A. Pape.  

Just nämnde Pape är verksam inom politisk vetenskap och är specialiserad på internationell 

säkerhetspolitik. Han har även undervisat i internationella relationer samt luftmaktsstrategi 

för det amerikanska flygvapnet.24 

   Det är i ovanstående bok som Pape förklarar sina teorier för hur luftmakt ska utföras och 

det är just denna bok som skall analyseras av författaren för att kunna uppnå syftet med 

denna undersökning.  

 

Dr. Robert A. Pape – Bombing to Win 

I boken Bombing to Win analyserar Robert A. Pape dynamiken av militär tvångsmakt. Han 

ställer sig frågan varför vissa stater bestämmer sig för att ändra sitt beteende när de känner 

sig hotade av militära konsekvenser medan andra stater inte alls känner samma hot. Ett 

exempel på ovanstående frågeställning är varför japanerna gav upp 1945 medans britterna 

1940 inte alls gav upp. Pape försöker alltså fastställa under vilka villkor militär tvångsmakt 

                                                      
19 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder Sid. 249. 
20 Ibid. 
21 Ibid. Sid. 266-267. 
22 Ibid. 
23 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War. 
24Department of Political Science – The University of Chicago. (2014-04-10)                                                 
http://political-science.uchicago.edu/people/faculty/pape.shtml  

http://political-science.uchicago.edu/people/faculty/pape.shtml
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har lyckats och misslyckats historiskt sett för att sedan kunna förutspå när det är troligt att 

lyckas alternativt misslyckas i framtida konflikter. 25 

 

Pape förklarar att militär tvångsmakt kan vara än mer relevant för dagens politik än vad det 

var förr. Efter kalla krigets slut är USAs befolkning inte beredda att betala samma höga 

ekonomiska pris för landets militär. Det är nämnt innan i uppsatsen att insatser med enbart 

flygstridskrafter ses som billigt och relativt ofarligt, därför tycker Pape att luftstridskrafternas 

roll i konflikter har ökat. En fråga som Pape ställer sig är om enbart luftmakt kan utföra den 

tvångsmakt som krävs för att stater skall ändra sitt beteende.26 

 

För att kunna testa sin teori om tvångsmakt har Pape gjort en kvantitativ analys av 33 olika 

konflikter där strategiska luftoperationer har använts och utöver det har Pape gjort 

detaljerade fallstudier på fem av de konflikter som enligt honom själv är de viktigaste i vilka 

strategisk luftmakt använts.27   

 

I denna bok skriver och förklarar Pape mycket runt begreppen coercion – tvångsmakt, och 

deterrence – avskräckande makt. Båda dessa begrepp fokuserar på att påverka 

motståndarens kalkyl inför beslutsfattandet. Med tvångsmakt menas, att ändra beteendet 

på en stat genom att manipulera kostnader och fördelar. Och avskräckande makt syftar till 

att genom avskräckning göra motståndaren passiv, att denne inte vågar göra någonting mot 

den avskräckande staten.28  

 

Pape delar i sin bok upp luftstrategisk tvångsmakt i fyra olika operationskonster, den 

bestraffande-, den riskgenererande-, den nekande och den dekapiterande kategorin.  

I tidigare kapitel beskrev författaren till denna studie vad luftmakt är i stort och då även vad 

begreppet luftöverlägsenhet stod för. Pape menar att just luftöverlägsenhet ibland nämns 

som en egen separat kategori inom luftmaktsstrategi, detta stämmer inte enligt Pape, han 

menar att all användning av tvångsmakt inom luftstrategiska operationer kräver kontroll av 

luften.29 Dock säger Pape liksom flera andra teoretiker att luftöverlägsenhet inte behövs 

över hela fiendens territorium utan det är viktigt med lokal luftöverlägsenhet över 

anfallsmålet samt i luftkorridorerna till- och från det valda målet. Den viktigaste frågan inom 

operationskonsterna är vilket mål som ska attackeras när (lokal) luftöverlägsenhet väl har 

uppnåtts.30 

 

                                                      
25 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War. Sid. 1. 
26 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War. Sid. 2f. 
27 Ibid. Sid. 10. 
28 Ibid. Sid. 4. 
29 Ibid. Sid. 58. 
30 Ibid. Sid. 58. 
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Den första operationskonsten som Pape beskriver i sin bok är (punishment) – den 

bestraffande operationskonsten. Denna operationskonst syftar till att tillfoga fiendens 

civilbefolkning så pass mycket smärta och lidande att de bortser från sina territoriella 

intressen i konflikten. Vilket i förlängningen betyder att regeringen går med på de krav som 

den anfallande parten ställt eller att civilbefolkningen gör uppror mot den egna regeringen.                 

   Tillfogande av lidande för fiendens civilbefolkning kan ske genom att den anfallande sidan 

bombar tätbefolkade områden såsom städer och större samhällen alternativt att de slår mot 

den civila ekonomin. Den civila ekonomin påverkas genom att bomba den civila 

infrastrukturen i landet så som elektriska kraftverk, oljeraffinaderier, vatten- och 

avloppssystem samt den inhemska transporten. Slås denna typ av mål ut påverkar det direkt 

ett lands förmåga till att förse civilbefolkningen med mat och rent vatten samt att utan 

elektricitet uppstår svårigheter att värma upp bostäder. Dessa faktorer kan leda fram till 

fattigdom, sjukdomar och framförallt hunger bland befolkningen. 31 

   Pape menar att den bestraffande operationskonsten inte fungerar, han syftar till att 

nutidens moderna stater har extremt höga smärttrösklar när viktiga intressen står på spel. 

Han menar att låga till måttliga nivåer av bestraffning ger civilbefolkningen mer ilska än 

rädsla, och att en hög nivå av bestraffning snarare leder till apati än den utlovade revolten.32 

 

Den andra operationskonsten som Pape beskriver i sin bok är (risk) – den riskgenererande 

operationskonsten. Liksom den bestraffande operationskonsten så fokuserar den 

riskgenererande operationskonsten på att ha befolkningen och ekonomisk infrastruktur som 

måltavlor för att i förlängningen påverka befolkningens moral och tillfoga lidande. Det är 

dock en väsentlig skillnad. Nyckeln till framgång med denna operationskonst är att inte 

bomba sönder alla måltavlor på en gång, utan att börja med några mål, för att fienden skall 

leva med hotet om upptrappning och därmed fler attacker. Bombningarna kan antingen 

eskalera i intensitet, geografiskt sett eller både och. Det är viktigt att fienden är medveten 

om att bombningarna kommer upphöra, när de går med på den attackerande sidans krav. 

Det är alltså hotet om ytterligare våld och vetskapen om eldupphör om de går med på 

ställda krav som ska få fienden att ge upp.33   

   Enligt Pape är den riskgenererande operationskonsten endast en svagare variant än den 

bestraffande operationskonsten. För att dessa hot skall ge någon effekt krävs trovärdighet i 

hoten, den är oftast låg och därför anses denna operationskonst något sämre. Ett undantag 

finns dock för stater som har kärnvapen i sin arsenal. Kärnvapen är ett så pass hemskt hot så 

även om trovärdigheten är låg så kan detta ge effekt.34 

 

                                                      
31 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War. Sid. 58-59. 
32 Ibid. Sid. 316. 
33 Ibid. Sid. 67. 
34 Ibid. Sid. 316. 
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Den tredje operationskonsten som Pape beskriver i sin bok är (decapitation) – den 

dekapiterande operationskonsten. Genom användandet av precisionsguidad ammunition ska 

attack ske mot fiendens centrala ledning samt kommunikationscentraler, vilket skall vara en 

modern stats akilleshäl, detta oavsett om motståndarens styrkor bedöms starkare än ens 

egna.  

 

Den dekapiterande operationskonsten delas in i tre olika varianter. Den första syftar till att 

slå mot specifika ledare under tron att just dessa ledare är den drivande parten i konflikten. 

Att slå ut dessa ledare skulle leda till fred eftersom efterträdarna förmodligen inte är lika 

trogna till målen med konflikten eller att de rent av är rädda för att råka ut för samma öde 

som dess företrädare. Den andra varianten syftar till att med hjälp av luftmakt skapa 

förutsättningar för en inhemsk opposition att göra statskupp, för att sedan tillsätta en ny 

regering som är mer mottaglig för förhandling. För att uppnå detta skall målvalen vara t.ex. 

underrättelsetjänsten, säkerhetsstyrkor och lojala militära styrkor för att sedan isolera 

ledaren genom att slå mot kommunikationscentraler. 

   Den tredje och sista varianten syftar till att slå mot det militära ledarskapet genom att 

attackera högt uppsatta ledare vilket leder till att dessa tappar förmågan att ge order till sina 

trupper i terrängen. När inte strategiska beslut når ut till trupperna från högre chefer om 

t.ex. fiendens rörelser krävs endast ett lätt militärt tryck för att de utsatta trupperna ska 

kollapsa och bli enkla mål.35 

 

Pape belyser att det finns svårigheter med denna operationskonst då politiska ledare ofta är 

svåra att hitta och framförallt döda. Vidare menar han att regeringar är svåra att störta, och 

även om en statskupp skulle lyckas är det inte alls säkert att den nya regeringen är mer 

tillmötesgående. Den sista varianten innebär problem då det är extremt svårt och ineffektivt 

att med endast luftmakt försöka isolera militära ledare. Om det mot förmodan skulle 

fungera att isolera militära ledare med luftmakt så blir det inte under tillräcklig lång tid för 

att en anfallande stat ska kunna dra nytta av det.36 

 

Den fjärde operationskonsten som Pape beskriver i sin bok är (denial) – den nekande 

operationskonsten. Denna operationskonst går ut på att flygstridskrafterna slår mot fiendens 

militära styrkor och försvagar dem så pass mycket att marktrupper kan gå in och ta terräng 

inne på fiendens territorium utan att behöva utstå många onödiga förluster. 

Flygstridskrafterna i den nekande operationskonsten riktar sina attacker främst mot t.ex. 

ammunitionsupplag, viktig infrastruktur för materialtransport eller kommunikationsmedlen. 

Allt för att neka fiendens framryckningar och tvinga dem hålla sin position och utarbeta nya 

planer.37 

                                                      
35 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War. Sid. 80. 
36 Ibid. Sid. 316. 
37 Ibid. Sid. 69. 
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Pape delar sedan upp den nekande operationskonsten i tre huvudstrategier, där den första 

huvudstrategin var den som också utvecklades först, direktunderstöd till marktrupper. 

Många av de större staterna använde sig av detta redan under första världskriget. 

Exempelvis luftwaffe använde bombflygen som ett sorts flygande artilleri och attackerade 

främst fiendens frontlinjer men även logistikcenter och reservtrupper belägna strax bakom 

fronten. Tyskarnas syfte med användandet av flygstridskrafterna var att understödja 

marktruppernas framryckningar genom att bomba fiendens frontlinjer. Genom flygets 

bombningar blev det enklare för marktrupperna att trycka tillbaka fienden och hålla den 

nyvunna terrängen.38 

 

Den andra nekande huvudstrategin är strategisk interdiktion. Det involverar storskaliga 

operationer som syftar till att slå mot fiendens förmåga att nyproducera krigsmateriel 

alternativt avskärma fienden från slagfältet. Detta skulle ske genom strategisk bombning av 

framförallt den nationella infrastrukturen för att förhindra uttransport av materiel till 

trupperna. Fabriker som producerade viktig krigsmateriel och den ekonomiska 

infrastrukturen skulle också bombas. ”It is better to cause a high degree of destruction in a 

few really essential industries or services than to cause a small degree of destruction in many 

industries.”39 

   Målvalen för den strategiska interdiktionen blir väldigt viktig i syfte att åsamka den skada 

som krävs för att störa alternativt hindra produktionen av fiendens krigsviktiga materiel.40 

 

Den tredje och sista huvudstrategin inom den nekande operationskonsten är operationell 

interdiktion. Denna strategi syftar till att slå mot fiendens stödfunktioner, förstärkningar 

samt ledningsstrukturer. Syftet med dessa attacker är att paralysera fiendens operationella 

förmåga vilket reducerar dennes möjlighet till förflyttning och samordning på slagfältet.41 

 

Pape menar att den nekande operationskonsten kan fungera, men att strategisk bombning 

inte är det bästa sättet att gå tillväga på. De flesta av dagens moderna stater har en 

krigsekonomi som inte är skör, utan staterna är medvetna om att strategisk bombning 

förekommer och är därför förberedda på detta. De har säkrat upp att ett anfall mot en kritisk 

punkt på t.ex. en fabrik inte skulle stoppa produktionen särskilt lång tid. Därför menar Pape 

att strategisk bombning endast kan ha en betydande del under en långvarig konflikt där 

överlägsenheten i krigsmateriel och ekonomi är en avgörande faktor. Även i de långvariga 

konflikterna påverkar strategisk bombning endast en mekaniserad fiende, inte i kortvariga 

konflikter mot gerillakrigförande motståndare. Om strategisk bombning sker i en långvarig 

                                                      
38 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War. Sid. 69f. 
39 Ibid. Sid. 72. 
40 Ibid. Sid. 71f. 
41 Ibid. Sid. 72f. 
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konflikt mot en mekaniserad fiende så krävs ändå en samtidig aktion med mark- och 

luftstridskrafter för att nöta ner fiendens utrustning och vapen i syfte att ta terräng.42 

 

Nyckeln till framgång med tvångsmakt enligt Pape är att underminera fiendens tro på den 

egna militära strategin, genom att hindra fienden att nå de uppsatta militära målen. Detta 

kan göras genom att neka fienden att ta eller rent av hålla ett visst territorium, beroende på 

om målet är att förhindra en attack, stoppa en pågående attack eller ta terräng. När en stat 

väl inser att de inte kommer nå sina mål med konflikten, kommer de kostnader som förr när 

målen fortfarande var nåbara ej längre tolereras. För att slippa mer lidande och fler förluster 

till inget syfte kommer därför staten ge upp och gå med på de villkor som tidigare ställts.43 

 

Pape belyser även att användandet av moderna precisions guidade missiler (precision guided 

missiles) PGM, är en viktig del i framtidens användande av luftstridskrafter i kommande 

konflikter. Med PGM kan delar som exempelvis stridsvagnar och viktiga anläggningar slås ut 

med direktträffar. Med nutidens krigsekonomi kan knappast stater producera nya 

stridsvagnar och annan materiel i den takt som de slås ut. 

   Under en längre konflikt och med PGMs som vapen kan en stat nöta ut fiendens militära 

förmåga från ett längre och säkrare avstånd för att sedan när motståndaren är tillräckligt 

försvagad, gå in med marktrupper.44 Denna kombinerande aktion liknas av Pape med en 

hammare och ett städ.45 

 

Sammanfattning  

För att underlätta analysen av Pape´s teorier gentemot Kosovokriget så har författaren valt 

att sammanfatta de centrala delarna av Pape´s teori. Dessa kriterier har tagits fram genom 

att författaren läst och analyserat både Pape´s egna bok46 samt artiklar från Security 

studies47 där nämnde Pape beskriver sina teorier ytterligare samt där han får kritik från 

andra luftmaktsteoretiker.48 De tre delarna är ständigt återkommande ur ett positivt 

perspektiv från Pape, därav anser författaren att dessa delar kan uttryckas som ”centrala”. 

 

Hammare och städ – Innebär att nöta ut fiendens militära förmåga från ett längre och 

säkrare avstånd med flygstridskrafter för att sedan när motståndaren är tillräckligt 

försvagad, gå in med marktrupper. 

                                                      
42 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War Sid. 316f. 
43 Ibid. Sid. 10. 
44 Ibid. Sid. 324. 
45 Ibid. Sid. 318. 
46 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win – Airpower and Coersion in War 
47 Pape, Robert A.(1997) The air force strike back: A reply to Barry Watts and John Warden, Security Studies, 
7:2, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429346. (2014-04-10) 
48 Warden, John A. (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape´s bombing to win, Security 
studies, 7:2, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429345. (2014-04-10) 

http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429346
http://dx.doi.org/10.1080/09636419708429345
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Den nekande operationskonsten – Innebär att neka motståndaren framgång på slagfältet 

genom att slå mot militära mål. När motståndaren väl inser att de inte kommer nå sina mål 

med konflikten, kommer de kostnader som förr när målen fortfarande var nåbara ej längre 

tolereras. För att slippa mer lidande och fler förluster till inget syfte kommer därför 

motståndaren ge upp och gå med på de villkor som tidigare ställts. 

 

Lokal luftöverlägsenhet – Innebär att inneha luftöverlägsenhet till, från och över det tänkta 

målet. Det krävs endast lokal luftöverlägsenhet i korridorer fram till målet, vilket är lättare 

än total luftöverlägsenhet då hela operationsområdet skall vara under kontroll. 

3. Empiri - Fallstudie av Kosovokriget 1999 

Bakgrund till konflikten 

Ett centralt skäl till många konflikter i Kosovo med omnejd är att just det området ses som 

en mycket central plats i Serbiens historia. Det var där i Kosovo de första serberna bosatte 

sig när de kom flyttandes in från de nordöstra delarna redan på 600-talet. Serberna påstår 

att dessa områden i Kosovo var helt folktomma, medan albanerna säger tvärtom och hävdar 

att deras förfäder illyrierna var de som först bosatte sig i området.49 

 

Det osmanska (Turkiet) riket lyckades genom ett stort slag på 1300-talet besegra serberna 

och erövra styret över Kosovo och höll detta fram till första världskrigets början. Många 

serber drevs bort från Kosovo under turkarnas styre medan de uppmanade albanerna att 

flytta dit. Många av albanerna blev muslimer vilket gav många fördelar hos turkarna. 50 

 

Strax innan utbrottet för det första världskriget så föll det osmanska riket och likaså Kosovo. 

Albanerna önskade att Kosovo skulle bli en del av Albanien som då blev en egen stat. Till 

serbernas stora glädje blev Kosovo en del av dåvarande kungadömet Serbien tillsammans 

med Slovenien och Kroatien och de fick lyda under en serbisk regent vid namn Aleksandar 

Karadodevic. Under denna tid så bestod Kosovos befolkning av så mycket som 75 % av 

albaner och då endast 25 % av serber. Karadodevic lockade serberna med särskilda förmåner 

för att få dem att flytta in i Kosovoområdet. Under tiden så förtrycktes albanerna vilket 

innebar att albanerna såg serberna som förtryckare.51 

 

Efter andra världskriget och under det samma så ingick delar av Kosovo i Albanien, som var 

under italiensk ockupation. När sedan kriget slutade så kom Kosovo att bli en provins i 

                                                      
49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014-04-09) 
http://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/kosovo/fordjupning/ 
50 Ibid. (2014-04-09). 
51 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2014-04-09). 
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delrepubliken Serbien som var en del av den Jugoslaviska federationen. De flesta av 

nyckelposterna i förvaltningen gick till serber utan att varken albanerna eller 

montenegrinerna fick något att säga till om, vilket gav bränsle till dess nationalistiska 

brand.52 

 

Albanerna i Kosovo fick under 1970-talet bättre förmåner då en ledare vid namn Josip Broz 

Tito kom till makten. Kosovo fick rätten att öppna skolor och universitet där albanska fick 

pratas och Tito gjorde både albanska och serbokroatiska till officiella språk i federationen. 

Kosovo fick en status som var att jämföra med de andra delrepublikerna inom den 

Jugoslaviska federationen, dock så förblev Kosovo på pappret enbart en autonom provins. 

Detta var en missräkning bland albanerna som hade hoppats och trott att Kosovo skulle bli 

självständigt, allra minst en egen delrepublik.53 

 

Albanerna fortsatte även efter Titos död att kräva egen självständighet och självstyre, detta 

så pass mycket att det uppstod upplopp i Kosovo som fick slås ner av jugoslavisk militär. 

Slobodan Milosevic, den serbiske politikern utnyttjade krisen i Kosovo till sin egen fördel och 

för att vinna röster från allmänheten. Milosevic krävde mindre självstyre för Kosovo och 

krävde att den serbiska minoriteten i Kosovo skulle skyddas och dess rättigheter försvaras. 

Till valspråket ”återupprätta serbernas betydelse” valdes Slobodan Milosevic 1989 sedan till 

president i Serbien.54 

 

Fram till Milosevic intåg på presidentposten hade serbernas folkmängd i Kosovo minskat till 

närmare 10 %. En rädsla för att albanerna helt skulle ta över området Kosovo uppstod.  

Rädslan blev så pass stor att Milosevic och Serbien 1990 antog en författning som gjorde att 

Kosovo helt tappade sitt självstyre och Kosovo styrdes därefter från Belgrad, huvudstad i 

Serbien.  

   Milosevic valde att stänga ner alla albanskspråkiga tidningar och den undervisning som 

tilläts på albanska förbjöds också. Albanerna tvingades skriva under en lojalitetsförklaring till 

den serbiska regimen för att överhuvudtaget ha en chans att behålla sina jobb.55 

 

Albanerna gillade naturligtvis inte detta och därför valde de 1992 ut en egen president vid 

namn Ibrahim Rugova som var ledare för Kosovos demokratiska förbund, LDK (Lidhja 

Demokratike e Kosoves). Målet med detta var att med fredliga medel kämpa för albanerna 

och deras rättigheter. Det upprättades egna skolor och kliniker för albaner, främst i privata 

                                                      
52 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.(2014-04-09). 
53 Ibid. (2014-04-09). 
54 Ibid. (2014-04-09) 
55 Ibid. (2014-04-09) 



Försvarshögskolan 
Kd Markus Jansson 
OP 11-14 

SA KrV 
2014-05-24 

18 

 
hus. Det hände inte så mycket mer med albanernas rättigheter så helt naturligt började 

många, främst de unga, tappa tron på framtiden och framförallt var tålamodet slut. 56 

 

Vid mitten av 1990-talet bildades en gerillarörelse vid namn UCK (Ushtrise te clirimtare te 

Kosoves) av unga albaner som främst bodde utomlands, de var trötta på förtrycket och ville 

med våld befria Kosovo från det serbiska styret. De ville ha ett självständigt, albanskt 

Kosovo.  

   Ryktet om UCK spreds och rörelsen fick snabbt många nya medlemmar som ville hjälpa till i 

kampen mot regimen. Gerillan låg bakom flera attentat i Kosovo främst mot serbiska 

myndighetspersoner men även mot albaner som samarbetade med serberna. När attackerna 

ökade i antal så steg även antalet serbiska poliser och militärer i området som hade till 

uppgift att motverka och slå tillbaka dessa attacker. 57 

 

I februari 1998 eskalerade konflikten mellan UCK och serbisk polis och militär då de brutalt 

gick fram bland den albanska befolkningen för att hitta medlemmarna i UCK-gerillan samt 

eventuella vapenförråd. 58 Albanerna tvingades fly upp i bergen eller till andra länder för att 

undkomma de serbiska styrkorna, alla lyckades inte och massakrer förekom. I september 

samma år varnade FN Milosevic och krävde ett omedelbart stopp på våldet i Kosovo. 59  

 

En månad senare åkte President Clintons sändebud Holbrooke till Belgrad med uppgiften att 

få Milosevic att stoppa sin frammarsch och etniska rensning bland albanerna. Under denna 

tid utfärdade NATO en aktiveringsorder (ACTORD) för serbiska militära mål vid en eventuell 

flygoperation. Sändebudet Holbrooke lyckades med sin uppgift och inför vintern nåddes en 

överenskommelse om eldupphör bland båda parterna. OSCE (Organization for Security and 

Cooperation in Europe) påbörjade en mission i Kosovo med hjälp av obeväpnade 

observatörer i syftet att kontrollera att denna vapenvila följdes.60 

 

Vapenvilan höll dessvärre inte så länge utan i januari 1999 hade våldet trappats upp och 

situationen var mycket förvärrad. OSCE-observatörerna kunde bara se på utan att ingripa när 

våldet ökade och den 15 januari 1999 dödades 45 civila i byn Racik, ett fruktansvärt 

massmord. Detta blev en vändpunkt för NATO och redan den 30 januari godkände dess 

generalsekreterare Solana att flygstridskrafter fick sättas in mot serberna och Milosevic om 

de inte satte sig vid förhandlingsbordet. Det blev visserligen förhandlingar med Milosevic 

men dessa förhandlingar gav inga resultat, flera förhandlingar misslyckades. Detta berodde 

                                                      
56 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2014-04-09) 
57 Ibid. (2014-04-09) 
58 Ibid. (2014-04-09) 
59 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 19. 
60 Ibid. Sid. 19. 
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främst på att människorna från den jugoslaviska delegationen vägrade acceptera en lösning 

på fredlig väg.61 

 

Ett ultimatum utfärdades av USA:s utrikesminister som krävde att båda sidorna skulle 

underteckna ett fredsavtal. Gerillarörelsen UCK skrev under detta fredsavtal. Den 

jugoslaviska delegationen såg detta fredsavtal som en kränkning av folkrätten och förkastade 

därmed avtalet, som delvis innebar att utländsk trupp skulle vara inne på jugoslaviskt 

territorium. Sändebudet Holbrooke åkte än en gång till Belgrad för att försöka få till stånd en 

fredlig lösning på konflikten. 21 mars 1999 varnade han Milosevic att NATO skulle bomba 

mål i Jugoslavien om inte ett fredsavtal undertecknades. Generalsekreterare Solana 

meddelade världen genom ett pressuttalande 23 mars att han gett order till general Clark 

som var SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) att inleda de tidigare planerade 

flyganfallen mot Jugoslavien.62 

 

Operation Allied Force 

Operation Allied Force planerades av NATO och godkändes av NAC (North Atlantic Council) 

21 aug 1998. Den bestod av ett antal faser men i korta drag innebar det att NATO skulle öka 

trycket med fler och fler bombningar allt eftersom.63 

 

De för luftkriget intressanta faserna i operationen delas in i tre faser: 

1. ”En begränsad attack mot enbart militärt betydelsefulla mål, främst inom luftförsvar 

och ledningscentraler. 

2. Attacker mot militära förband och militär infrastruktur i Kosovo. Det inkluderade 

bland annat högkvarter, telekommunikationer och förråd för materiel, ammunition 

och bränsle. 

3. Flygattacker mot många olika typer av strategiska mål i hela Jugoslavien”.64 

 

Dessa faser kan även delas inne i olika tidsspann vilket författaren har valt att göra. 

 Fas 1, 24:e mars – 27:e mars 

 Fas 2, 27:e mars – 23:e april 

 Fas 3, 23:e april – 10:e juni 

 Senare i detta kapitel kommer författaren redogöra för de olika händelserna i respektive fas. 

                                                      
61 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid.20. 
62 Ibid. Sid. 19. 
63 Ibid. Sid. 20. 
64 Ibid. Sid. 20. 
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Målet med operationen 

Det fanns olika målsättningar med denna operation, dels politiskt och dels militärt. De 

politiska målen med operationen var dessa; 

 

1. Avslutning av militära aktioner och våldsutövning i Kosovo. 

2. Urdragning av militära, paramilitära och polisförband ur Kosovo. 

3. Överenskommelse om internationell militär närvaro i Kosovo. 

4. Godkännande för ett säkert återvändande för alla flyktingar och fördrivna personer 

och obehindrad tillgång till dem genom humanitära hjälporganisationer. 

5. En trovärdig försäkran om serbisk vilja att medverka i en politisk lösning för Kosovo 

baserad på Rambouillet-förhandlingarna och i enlighet med folkrätten och FN-

stadgan.65 

 

De militära målsättningarna formulerades enligt följande: 

 

1. Inledningsvis oskadliggörande av det serbiska luftförsvaret. 

2. Avskärmning av markstyrkorna genom attackinsatser mot kommunikationer, 

bränsleförsörjning (produktion och lagring) samt mot det militära ledningssystemet. 

3. Nedkämpning av JNA-styrkorna i Kosovo. 

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

samt partihögkvarter, radio-, och Tv-stationer samt regeringsbyggnader.66 

 

Det serbiska luftförsvaret 

Då NATO endast använde sig av luftstridskrafter i denna konflikt och fick anpassa sin taktik 

efter den serbiska luftförsvarsförmågan kommer de serbiska förmågorna sammanfattas kort. 

 

Det serbiska luftförsvaret dominerades främst av SAM-plattformar (surface-to-air-missiles), 

och de hade tillgång till tusentals sovjettillverkade missiler som tillhör dessa plattformar. 

Dessa plattformar använder sig av radarer för målupptäckt. De hade omkring 100 

fordonsbundna luftvärnssystem vilket gav serberna möjlighet att omgruppera, de hade 

också många plattformar som var transportabla med trupp. 67 

 

Det serbiska flygvapnet bestod av 238 stridsflygplan med bland annat 15 MiG-29 och 64 

MiG-21. Trots att stor del av de serbiska flygstridskrafterna var relativt gamla så hade de 

gjort vissa uppdateringar på flygplanen och framförallt var de serbiska piloterna väl tränade. 

                                                      
65 Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E (2000) Winning Ugly – NATO´s war to save Kosovo. Sid. 102. 
66 Wennerholm, Bertil. & Schyldt, Stig (2000) 1990-talets omvälvningar för luftstridskrafterna – erfarenheter 
inför framtiden, Stockholm: Kungliga Krigsveteskapsakademin. Sid. 48. 
67 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 17f. 
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De serbiska piloterna var väl inlästa på de amerikanska lufttaktikerna och hade övat mot 

dessa i över fyra decennium.68  

    General Michael Ryan som var stabschef i det amerikanska flygvapnet beskrev de serbiska 

operatörerna enligt följande; ”these guys are very good” och att egna förluster i form av 

flygstridskrafter med besättning var ”a distinct possibility.” Med anledning av det hot 

serberna utgjorde med sitt försvar meddelade pentagon till NATO att det skulle kunna bli 

egna förluster på upp till 10 flygplan under de inledande flyganfallen.69  

 

Den serbiska taktiken i luftförsvaret var att med sina försvarsförmågor skapa en så kallad 

”killing zone” i luften under 10 000ft, vilket innebär att allt fientligt flyg som flyger under 

10 000ft skall nedkämpas.70 Detta tvingade NATO till att anpassa sin taktik genom att helt 

enkelt flyga över det serbiska hotet, vilket NATO satte till lägst 15 000ft.71  

 

Fas 1, 24:e mars – 27:e mars 

 

NATO inledde operation Allied Force på kvällen den 24 mars, bara minuter efter att 

President Clinton hade uttalat sig att luftattacker var att vänta Serbien och Milosevic.  

De inledande attackerna syftade till att med kryssningsrobotar och bombplan attackera 

serbernas luftförsvar, för att skapa utrymme för attacker mot fler mål. Detta skedde under 

mörkrets skydd och var i enlighet med den uttalade taktiken för inledningen av 

operationen.72 

 

Under samma tal som President Clinton meddelade att NATO skulle inleda bombningarna så 

förklarade han att operationen hade tre mål: Att demonstrera att NATO var seriösa och 

menade allvar med attackerna, att avskräcka Milosevic från fortsatt våld mot hjälplösa civila, 

samt om tvunget, skada Serbiens förmåga att föra krig mot Kosovo genom att förstöra den 

serbiska militära förmågan. Clinton meddelade även att han inte hade som intention att 

använda sig av marktrupper i Kosovo. Trots dessa ord från President Clinton uttalade sig den 

amerikanska generalen Henry H. Shelton, som då var chairman of the joint chiefs of staff i 

den amerikanska försvarsmakten att NATO skulle använda sig av hela den militära förmågan 

om inte Milosevic gav upp sin offensiv i Kosovo.73 

    

                                                      
68 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 17f. 
69 Ibid. Sid. 19. 
70 Ibid. Sid. 17f 
71 Ibid. Sid. Xvi. 
72 Ibid. Sid. 19. 
73 Ibid. Sid. 19f. 
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NATO tillsammans med politikerna hade uppfattningen att detta skulle bli en kort operation 

som skulle vara över på några dagar. Den amerikanska stadssekreteraren Albright sa i en 

intervju vid kvällen för de inledande attackerna: ”I don´t se this as a long-term operation.”74 

Även pentagons talesman Kenneth Bacon sa samma kväll:”We have plans for a swift and 

servere air campaign. … This will be painful to the Serbs. We hope, relatively quickly, that the 

Serbs will realize they´ve made a mistake”.75 

 

Den första nattens attacker från NATO bestod bland annat av kryssningsrobotar som 

avfyrades från flygplan samt fartyg. Totalt avfyrades 55 kryssningsrobotar den första natten 

och de mål som anfölls låg i anslutning till Kosovos huvudstad, Pristina. NATO anföll Pristinas 

elförsörjning och mörklade staden och de anföll även kommersiella och militära flygplatser 

med dessa kryssningsrobotar.76Detta följes upp av attacker från bl.a. bombplanet B-2 som 

flög tur och retur från hemmabasen i Missouri, detta tog upp till 30tim. De primära målen 

för luftstridskrafterna i de inledande attackerna var mot Serbiens luftförsvar, men NATO 

anföll även flygfält, elförsörjningsstationer, vapenfabriker samt lokaler tillhörande den 

serbiska polisen och militären.77 

   Den första nattens attacker bestod av totalt 400 uppdrag varav 120 attackuppdrag mot 40 

olika mål. 

   Syftet med de inledande målvalen från NATO´s sida var att de ville skapa sig luftherravälde 

i syfte att skapa säkerhet i operationen samt att man ville skapa skydd för de egna 

styrkorna.78 

 

De allierades piloter fick klara instruktioner om att de inte fick flyga under 15 000ft för att 

undvika den serbiska ”killing zone”. NATO var överlag försiktiga i inledningen av konflikten, 

några mål togs bort från målkatalogen och det användes mindre bomber än den 

rekommenderade storleken. Detta resulterade i att risken för skador på den civila 

infrastrukturen minskade, men även chansen för att slå ut målet minskade avsevärt. 

Piloterna fick även stränga order att återvända till basen med ammunitionen kvar om inte 

ett säkert skott kunde skjutas.79  

 

                                                      
74 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 20. 
75 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 21. 
76 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 21. 
77 Ibid. Sid. 21 
78 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 21. 
79 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 22. 
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NATO mötte ett visst motstånd den första natten där det serbiska luftvärnet avfyrade ett 

fåtal luftvärnsmissiler mot de allierades stridsflyg. Även serbiska stridsflyg anföll under den 

första natten och där blev två MiG-29 nedkämpade samt ett MiG-21 som dock tros ha 

kraschat under ett landningsförsök. Efter detta förekom endast sporadiska attacker från 

serbiska flygstridskrafter.80 

 

Den första fasen i operationen pågick i tre dygn, där den andra och tredje nattens 

bombningar var likvärdiga som den första. Dock utan att Milosevic gav efter på de politiska 

kraven som ställdes.81  

    I stället för NATO´s önskade effekt av serbisk reträtt så anpassade sig serberna till de 

rådande omständigheterna och i stället för att avbryta den etniska rensningen fördubblades 

denna. Detta gjorde att NATO inledde fas 2 i operation Allied Force den 27:e mars.82 

Fas 2, 27:e mars – 23:e april 

 

NATO ambassadörerna hade ett möte i över åtta timmar där de diskuterade huruvida de 

skulle utöka målkatalogen eller inte. General Naumann insisterade på att det var hög tid att 

intensifiera attackerna och slå mot fler mål samtidigt. Det var främst representanter från 

Grekland och Italien som var negativa till detta och de ansåg att ett uppehåll av attackerna 

över påsken kunde leda till vidare fredsförhandlingar.83 

 

Vid den fjärde dagen på operationen stod det klart att NATO´s luftoffensiv inte hade gett den 

önskade effekt på Milosevic som de hade hoppats på. Då fick general Clark order om att 

inleda fas 2 av operationen vilket innebar intensifierade attacker mot ett bredare spektrum 

av mål i främst Serbien men även möjlighet till att anfalla serbisk militär inne i Kosovo.84 

   Denna andra fas av operationen inleddes tidigare än förväntat på grund av de eskalerande 

anfallen mot kosovoalbanerna från serbisk sida samt att luftattackerna från NATO inte hade 

haft någon effekt på serbernas beteende överhuvudtaget.  

De serbiska styrkorna hade ökat attackerna kosovoalbanerna genom att bränna byar, 

arrestera oliktänkande och avrätta eventuella medlemmar av UCK.85 

 

En faktor som inte går att styra över är vädret, och just vädret hade de allierades flygföretag 

stora problem med. Av de nio första dagarna så var det endast fyra dagar som erbjöd 

                                                      
80 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 22ff. 
81 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 22. 
82 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 24. 
83 Ibid. Sid. 25f. 
84 Ibid. Sid. 25. 
85 Ibid. Sid. 25f. 
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tillräckligt bra väder för att ge piloterna möjlighet att anfalla med laserstyrda bomber. Över 

hälften av de nattliga flygföretagen återvände till basen med full vapenlast kvar på sina 

flygplan. Vid slutet av dag nio hade endast 15 procent av totalt 2700 flugna företag varit 

attackföretag. Det tog NATO 12 dagar att utföra samma antal attackföretag som det tog för 

USA 12 timmar att utföra i operation Desert Storm.  

   Det rådande vädret samt det obefintliga markhotet gjorde att de serbiska styrkorna relativt 

enkelt kunde undgå luftattackerna genom att sprida ut sig och gömma eventuella 

stridsvagnar och andra fordon.86 

 

Vid början av den andra veckan på operationen så låg antalet nattliga flygföretag på bara 50, 

till skillnad från Desert Storm där antalet dagliga flygföretag uppgick till 1000. Det var en av 

de första indikatorerna på att operation Allied Force kunde bli en långdragen konflikt, en 

amerikansk general sa även att det skulle ta flera veckor att nöta ner de serbiska styrkorna 

och nå en brytpunkt. Till skillnad från den inledande planen, där konflikten skulle vara över 

efter några dagars bombningar. 87 

   General Clark ansökte hos NATO för att få anfalla försvars och inrikesministeriet i Belgrad 

men fick ett negativt svar. NATO´s svar på Clarks förfrågan var att denna typ av attack var för 

tidig i denna operation. Även om målkatalogen ökade med 20 procent vid slutet av den 

första veckan fick inte general Clark det fulla stöd från NATO som han hade sökt.88 

 

Den tredje fasen i operationen påbörjades aldrig officiellt men mål som ingick i den sista 

fasen lades dag nio på operationen in i den godkända målvalskatalogen. De mål som nu 

kunde attackeras var bland annat det militära ledarskapet, kommunikationscentraler, vapen- 

och bränsledepåer samt andra mål i och runt Belgrad.89  

   NATO slog mot flera mål inom den jugoslaviska infrastrukturen dock inte inne i centrala 

Belgrad. Under den tionde dagen i konflikten slogs en telekommunikationsbyggnad i Pristina 

ut.90 

 

Även om målkatalogen utvidgades var general Clark mycket frustrerad över de politiska 

ledarnas ovilja att attackera de strategiska mål som generalen ansåg viktiga.91 

 

                                                      
86 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 27f. 
87 Ibid. Sid. 27f. 
88 Ibid. Sid. 29. 
89 Ibid. Sid. 29. 
90 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 22. 
91 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 31. 
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När operationen inledde sin tredje vecka började NATO´s trovärdighet på hemmaplan 

ifrågasättas. Ett antal faktorer till varför operationen hade stött på så mycket problem togs 

fram, och där inkluderades bland annat vädret och terrängen. Mycket kritik gavs till 

president Clinton och NATO´s politiska ledare för att de hade valt en dålig strategi och att de 

hade undervärderat motståndaren. Det kanske det största problemet som utpekades var att 

kunna koordinera en luftoperation med 18 högst självständiga stater.92 

 

Vid slutet av den tredje veckan begärde general Clark ytterligare 300 flygplan samt 

attackhelikoptrar. Detta kom strax efter att Clark hade fått en förfrågan om ytterligare 82 

flygplan godkänd. Pentagon blev överraskade över Clarks nya förfrågan och började öppet 

ifrågasätta om flygstridskrafterna användes på rätt sätt, dock godkändes Clarks begäran om 

flygplanen. Förfrågan om attackhelikoptrarna avslogs då de förknippas med marktrupper och 

några sådana skulle inte sättas in samt en rädsla för att serberna fortfarande hade luftvärn 

och SAM till sitt förfogande.  

   General Clark fick tillslut även denna förfrågan godkänd och tilldelades 24 

attackhelikoptrar, dock poängterade pentagon att de endast skulle användas till att stödja de 

egna flygande förbanden.93 

 

Vid slutet av den första månaden på operation Allied Force var upp till 80 procent av de mål 

som attackerades redan mål som hade attackerats förut. Förklaringen på det var att 

serberna var snabba på att reparera skadorna efter ett anfall men även att målvalskatalogen 

över godkända mål var väldigt liten.94  

   Operationen stod still, framgångarna var få och general Clark som under hela operationen 

hade velat attackera ledningsbunkrar och andra vitala mål i Serbien, fick tillslut igenom sin 

vilja. Det tog en månad innan NATO godkände en attack mot Milosevic villa. Den 

nederländska regeringen satte sig starkt emot en attack mot denna villa eftersom det 

eventuellt fanns en målning av Rembrandt i byggnaden.95 

 

När konflikten gick in i vecka fem uttalade sig general Clark om att Milosevic trupper 

förmodligen hade blivit både starkare och fler i antal. Detta var något som NATO inte hade 

räknat med.  

   Även vädret fortsatte vara dåligt för de allierade trupperna och under 20 av de första 35 

dygnen ställdes mer än hälften av flygföretagen in på grund av dåligt väder. En NATO-

                                                      
92 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 32. 
93 Ibid. Sid. 35ff. 
94 Ibid. Sid. 36. 
95 Ibid. Sid. 36f. 
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diplomat erkände att de kändes som att operationen var satt i autopilot och att de väntade 

på att någonting skulle spricka i Belgrad.96 

 

Fas 3, 23:e april – 10:e juni 

 

Mellan den 23-25 april firade NATO sitt 50-års jubileum i Washington och det sägs att det var 

där som brytpunkten för hela operationen ha kommit. Där enades ledarna i NATO´s 

medlemsländer och kom fram till att en förlust inte var tänkbart. Tillsammans så visade de 

upp en enad och stark front och de gav klartecken till NATO´s styrkor att attackera flera mål 

med strategisk bombning, detta innebar dock inte att den tredje fasen officiellt påbörjades.97 

 

NATO´s målkatalog växte från 169 mål som fanns i början av operationen till hela 976 mål i 

slutet av juni. De nya målen blev att straffa Belgrads politiska och militära elit, försvaga 

Milosevic maktbas och att visa med kraft att Milosevic och hans underställda inte skulle 

komma undan för sina brott i Kosovo. 98 

 

Redan innan mötet i Washington hade NATO´s fokus skiftat en del från att inte bara rikta in 

sig på spridda och gömda styrkor i Kosovo utan också på vad NATO kallade för de fyra 

pelarna i Milosevic maktapparat. Dessa fyra pelare ansåg man vara: den politiska maskinen, 

media, säkerhetsstyrkorna samt det ekonomiska systemet. Nu attackerades bland annat 

nationella oljeraffinaderier samt vägar och broar. De första attackerna mot Serbiens radio- 

och Tv-stationer i Belgrad skedde 21 april och då stängdes sändningarna ner hos de tre 

kanalerna. Sändningarna återupptogs redan efter 11 timmar vilket resulterade i ett 

ytterligare anfall mot stationen. 

   NATO bombade bland annat flera kontor som Milosevic och hans fru använde sig av. De 

bombade även en stor underjordisk kommandocentral i Belgrad som var en av Milosevic 

tillflyktsorter. Denna underjordiska bunker var konstruerad till att inrymma hela Jugoslaviens 

militärelit och var utrustad med kommunikationsmedel, medicinska lokaler och mat för över 

en månad.99 

 

                                                      
96 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 37. 
97 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 22. 
98 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 38f. 
99 Ibid. Sid. 39f. 
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Morgonen den 23 april anfölls för första gången ett nationellt elsystem. NATO slog mot två 

transformatorstationer i utkanterna av Belgrad. De använde sig av explosiva bomber vid 10 

tillfällen mot transformatorstationer och totalt 16 olika mål.100 

   Alla var inte positiva för attackerna mot elnätet, den franske presidenten Jacques Chirac 

satte sig emot detta och menade att anfall med explosiva bomber mot elkraftnätet skulle slå 

ut förmågan att använda detta under lång tid. Det NATO gjorde då för att komma runt 

Chiracs argument var att de använde sig av en ny sorts bomb, en så kallad grafitbomb. 

Grafitbomberna innehöll ett stort antal nystan med fibrer som orsakade kortslutningar på 

systemet.101 

   Denna effekt satt i ca 15 timmar och den motivering NATO gav för användandet av 

grafitbomber var att stänga ner elförsörjningen på de delarna som försörjde den serbiska 

armén i Kosovo med el i syfte att påverka sambandet samt att påverka det serbiska 

luftförsvaret. NATO´s talesman uttalade sig om att de ville visa serberna med Milosevic i 

spetsen att de hade möjlighet att stänga av elförsörjningen, när de som helst ville.102 

 

Nu började även denna konflikt påverka den jugoslaviska befolkningen hårdare. 

Industriproduktionen sjönk med nästan 60 procent i maj 1999 jämfört med året innan, 

mellan 200 000 – 250 000 personer förlorade sina jobb och BNP minskade med ca 20-40 

procent. Detta slog hårt mot ett folk med en redan ansträngd ekonomi.103 

 

NATO fortsatte att slå hårt mot det serbiska elnätet och från 24 maj och tre nätter framåt 

anfölls elkraftverk i de tre största städerna; Belgrad, Novi Sad och Nis vilket resulterade i att 

80 procent av det serbiska elnätet blev strömlöst och det i sin tur påverkade både militärt 

och civilt.104 

 

UCK växte i styrka under krigets andra månad. En gammal general från den kroatiska armén 

hade tagit befälet och han sade att kriget skulle pågå tills självstyre i Kosovo hade uppnåtts. 

UCK beräknades ha mellan 15 000 – 17000 soldater i Kosovo och mer än 5000 i Albanien, och 

de växte i antal varje vecka. Det fanns rapporter om att UCK stöddes ekonomiskt av 

drogsmuggling som hade koppling till islamistiska fundamentalister. Trots detta ökade 

NATO´s samarbete med UCK, officiellt sett hade NATO aldrig en koordinerad attack 

tillsammans med UCK. Dock ansågs det inofficiellt ok att NATO´s luftstridskrafter 

samarbetade med UCK ´s markstridskrafter. 

                                                      
100 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 23. 
101 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment. Sid. 40. 
102 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 23. 
103 Ibid. Sid. 25. 
104 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 42. 
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   Ett exempel på när NATO och UCK samarbetade var 7 juni där NATO skickade två B-52 för 

att understödja UCK under en sammandrabbning med serbiska styrkor. Det rapporterades 

om upp till 800 förluster för de serbiska trupperna, detta kunde dock ej styrkas. Även om 

detta samarbete mellan luft- och markstyrkor inte drev bort serberna så framkom ett hot 

mot de serbiska marktrupperna som tidigare inte funnits.105 

 

Ryssland meddelade den 2 juni att de stödjer NATO och samma datum flög den förre ryske 

premiärministern Viktor Chernomyrdin och den finske presidenten Ahtisaari till Belgrad för 

att överlämna NATO´s ultimatum till Milosevic. Milosevic insåg att kriget var förlorat men 

försökte ändå förhala fredsförhandlingarna.106 

   Det jugoslaviska tillbakadragandet av trupperna påbörjades den 10 juni och samtidigt med 

tillbakadragandet så beordrade NATO´s generalsekreterare Solana att samtliga 

flygoperationer skulle avbrytas.  

10 dagar senare, den 20 juni var samtliga serbiska trupper ute ur Kosovo och då kunde 

generalsekreteraren Solana Officiellt avsluta NATO´s luftkrig i Kosovo.107 

 

Vilka faktorer påverkade Serbiens beslut att ge upp? 

 

 Rysslands stöd till NATO – Milosevic räknade med Rysslands stöd i denna konflikt och 

han hade faktiskt stöd från merparten av den ryska befolkningen. Den ryske 

presidenten Boris Jeltsin, trodde att en eskalering av konflikten kunde slå mot den 

ryska ekonomin och framförallt dess intressen vid att hålla goda relationer med 

västvärlden vid liv. Det var NATO´s målmedvetenhet och Rysslands tro på att 

marktrupper kunde sättas in från NATO´s sida som fick Jeltsin att bryta sitt stöd till 

Serbien och gå med i NATO´s krav mot Milosevic.108 

 

 Folkets stöd – Det inledande stödet för Milosevic var patriotiskt och starkt, folket slöt 

upp bakom flaggan och stödde landets krig för Kosovo. Efter ungefär fyra – fem 

veckor av bombningar började folket tappa sin tro på kriget och Milosevic. De blev 

oroliga för hur och om de skulle överleva dagen och det var framförallt tre effekter 

som uppkom av NATO´s återkommande bombningar:  

   - De omedelbara fysiska skadorna bomberna hade gjort på de serbiska 

                                                      
105 Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E (2000) Winning Ugly – NATO´s war to save Kosovo. Sid. 152. 
106 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 56. 
107 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 26. 
108 Hosmer. Stephen T. Why Milosevic Decided to Settle When he Did – The conflict over Kosovo. Project Air 
Force. RAND. Sid. xvi. 
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medborgarna. 

   - Rädslan för nya anfall från luften som kunde skada nära och kära. 

   - Oron för vad de skulle möta i framtiden – denna oron intensifierades när NATO´s 

bombningar började slå mot civil infrastruktur så som broar, elnät och vägar.109 

 

 Ökad press med anfall mot Serbiens ekonomi och infrastruktur – I början av juni 

sattes Milosevic under press från sina närmaste kollegor att han skulle gå med på ett 

avtal med NATO som satte stopp för bombningarna. NATO uppnådde detta genom 

attacker mot olika infrastuktursmål, bland annat: Elnät, Industrier, 

kommunikationscentraler, bränsle- och oljedepåer. Dessa mål var av stor betydelse 

för Milosevic och hans kollegor. Attacker på dessa infrastrukturmål samt alla de 

internationella sanktioner som gjorts utgjorde stora skador på Serbien redan 

ansträngda ekonomi.110 

 

 Ökad bombning om NATO´s avtal inte undertecknades – Milosevic och hans kollegor 

trodde att om NATO´s krav inte undertecknades skulle bombningarna eskalera 

ytterligare, nu även med Ryssland på de allierades sida. De serbiska ledarna antog att 

framtida attacker skulle fokusera på Belgrad och då skulle orsaka värre skador än vad 

de upplevt hittills. De var övertygade att NATO skulle förstöra hela Serbiens 

infrastruktur så som broar, elnät, telefonsystem och fabriker.  

   De serbiska ledarna byggde sin övertygelse på följande: 

   - De hade observerat ett eskalerande mönster i tidigare attacker från NATO. 

   - De hade bevis för att NATO hade som avsikt att utöka luftoperationen med fler 

flygplan och användande av fler baser. 

   - NATO-ledare hade varnat för fler förödande attacker. 

   - De trodde att NATO var beredde att anfalla civila mål 

   - Den förre ryske premiärministern utlovade massiv förstörelse om konflikten 

fortsatte.111 

 

Oro för framtida attacker mot Serbien – Den ökade risken för en eventuell markinvasion från 

NATO´s sida. De serbiska ledarna visste att NATO inte hade de nog med trupper på plats för 

en markinvasion, men hotet om att det skulle kunna sättas in marktrupper i framtiden 

oroade Milosevic. En bedömt mindre faktor i Milosevic beslut att underteckna NATO´s 

krav.112   

                                                      
109 Hosmer. Stephen T. Why Milosevic Decided to Settle When he Did – The conflict over Kosovo. Project Air 
Force. RAND 
110 Ibid. Sid. Xvi-xvii. 
111 Ibid. Sid. xix-xx 
112 Hosmer. Stephen T. Why Milosevic Decided to Settle When he Did – The conflict over Kosovo. Project Air 
Force. RAND. Sid. xx. 
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4. Analys 
 

I detta kapitel kommer det redogöras för vad som var utmärkande i fråga om lufttaktiken i 

de respektive faserna av operationen, samt de faktorer som hade negativ påverkan från 

NATO´s synvinkel. Det kommer även att kort redogöras för de delar som Pape´s teorier var 

applicerbara på under konflikten enligt tidigare forskning. 

 

Fas 1, 24:e mars – 27:e mars 

 

När president Clinton meddelade att NATO skulle inleda bombningarna så förklarade han att 

operationen hade tre mål: Att demonstrera att NATO var seriösa och menade allvar med 

attackerna, att avskräcka Milosevic från fortsatt våld mot de hjälplösa civila samt om 

tvunget, skada Serbiens förmåga att föra krig mot Kosovo genom att förstöra den serbiska 

militära förmågan. Clinton meddelade även att han inte hade som intention att använda sig 

av marktrupper i Kosovo, vilket innebar att serberna kunde sprida ut och gömma sina 

trupper och fordon i terrängen för att uppnå skydd mot de allierades flyganfall. 

   Att slå mot den militära förmågan vilket är den sista punkten i de mål president Clinton 

presenterade är den punkt som tidigare forskning av kadett Carlberg anses har en koppling 

till Pape´s teorier och då i form av den nekande operationskonsten. 

 

NATO´s inställning till denna konflikt var den skulle vara över efter några dagars bombningar 

där bland annat den amerikanska stadssekreteraren Albright sa i en intervju vid kvällen för 

de inledande attackerna: ”I don´t se this as a long-term operation.”113 

 

De inledande attackerna från NATO var främst mot serbernas luftförsvarsförmåga i syfte att 

skapa luftherravälde och skydd för de egna flygstridskrafterna. 

   Den inledande inställningen var överlag defensiv och det sattes en lägsta höjd för 

flygplanen på 15 000ft och från det avståndet är det svårt att träffa sitt mål. Generalen 

Wesley Clark som var Supreme Allied Commander i Europa hade i den första fasen som mål 

att slå ut Milosevic markförband och tunga vapen innan de hann användas, och från den 

höjd som de allierades flygstridskrafter tvingades flyga på var det inte lätt att få verkan i 

målet. John Jumper som var chef för de amerikanska flygstridskrafterna uttalade sig även om 

detta till generalen Wesley Clark: 

”Sir, we´re just not very good at plinking tanks”114 

                                                      
113 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 20. 
114 Clark, Wesley K: Waging modern War, Public Affairs, New York 2001, första utgåvan. Sid. 123. 
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Svårigheterna med att från 15 000ft höjd träffa målet med en laserstyrd bomb som kräver 

fritt synfält ner till marken är exempelvis att det är svårt att urskilja om det är en stridsvagn 

eller skenmål uppsatt av motståndaren. Det blev även relativt enkelt för serberna att sprida 

ut sig för att undvika förluster. Vädret var den kanske största faktorn till att bombningarna 

gick dåligt inledningsvis, då många flygföretag fick ställas in. 

   NATO var också hårt styrda av ”Rules of engagement” där risk för ”collateral damage” 

skulle minimeras. Många av de bomber som användes byttes ut från 2000lb till 500lb-

bomber enbart för att undvika skador på civil infrastruktur, vilket ledde till att svårigheterna 

att slå ut ett mål ökade än mer.  

 

Det som fattas i Pape´s ”hammare och städ” teori är marktrupper som efter flyganfall mot 

fiendens militära förmågor sveper in och tar terräng. Trots Clintons uttalande om att någon 

markoffensiv inte var aktuell valde den amerikanska generalen Henry H. Shelton, som då var 

chairman of the joint chiefs of staff i den amerikanska försvarsmakten att NATO skulle 

använda sig av hela den militära förmågan om inte Milosevic gav upp sin offensiv i Kosovo.115 

Markförband sattes dock aldrig in och Pape´s ”hammare och städ” teori fick aldrig fullt ut 

prövas. 

 

Lokal luftöverlägsenhet – NATO´s inställning var att få luftherravälde och därför anföll de 

främst serbernas luftförsvarsförmåga, detta är inte nödvändigt enligt Pape utan då krävs 

endast en korridor fram till målet. Nu tvingades de allierades flygstridskrafter att flyga på 

lägst 15 000ft i syfte att undvika serbernas luftförsvar. Det kan anses vara en form av 

luftöverlägsenhet när de allierade kunde flyga fritt över 15000ft, dock inte så som Pape 

anser att lokal luftöverlägsenhet skall utföras. Vädret bidrog till att det uppstod svårigheter 

med att träffa målen från denna höjd.  

 

De faktorer som bidrog till att NATO inte nådde framgång med sina luftattacker i den 

inledande fasen är enligt författaren: 

 Vädret – Molnigt väder bidrog till att många attackföretag fick ställas in. 

 Flyghöjden – Svårt att träffa mål från 15 000ft samt att motståndaren hinner sprida 

ut sig i syfte att begränsa förluster innan bomben träffar. 

 Målvalen – Att de inte ökade tillräckligt snabbt i antal. 

 Avsaknaden av markförband – Att inte kunna använda sig av Pape´s ”hammare och 

städ” teori i syfte att ta terräng.  

 Defensiv inställning i tron om att Milosevic skulle ge upp efter några dagar. 

                                                      
115 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 19f. 



Försvarshögskolan 
Kd Markus Jansson 
OP 11-14 

SA KrV 
2014-05-24 

32 

 

 Användandet av för små bomber – Ändrades från 2000lb till 500lb för att undvika 

skador på civil infrastruktur, detta innebar att en direktträff inte betydde att målet 

slogs ut. 

 Serbernas taktikanpassning – De anpassade sig efter rådande omständigheter. Vid 

flyganfallen spred de ut sina trupper och fordon vilket innebar mindre förluster. Det 

sattes även ut skenmål som lurade de allierade.  

 

Fas 2, 27:e mars – 23:e april 

 

När den fjärde dagen på operationen inleddes stod det klart att NATO´s luftoffensiv inte 

hade gett den önskade effekt på Milosevic som de hade hoppats på. Då fick general Clark 

order om att inleda fas 2 av operationen vilket innebar intensifierade attacker mot ett 

bredare spektrum av mål i främst Serbien men även möjlighet till att anfalla serbisk militär 

inne i Kosovo. 

   Detta var inte helt självklart utan det var efter långa förhandlingar i NATO där främst 

Grekland och Italien satte sig emot en utökning av målkatalogen. De insisterade på att en 

vapenvila över påsken kunde leda till vidare fredsförhandlingar, detta blev dock inte fallet.  

 

Fas 2 inleddes tidigare än planerat då Milosevic styrkor hade eskalerat i sina attacker mot 

kosovoalbanerna genom att bränna byar, arrestera oliktänkande och avrätta eventuella 

medlemmar av KLA.  

 

Den 7 april förklarade general Clark att operation Allied Force hade två fronter:  

 

”The operation has two fronts […]. First, NATO forces are conducting strategic strikes against 

Yugoslav army and special police force headquarters and infrastructure in and around 

Belgrade. At the same time, they are increasing tactical strikes against Serb ground forces in 

Kosovo”116 

 

Den ena fronten innebär att det genomförs taktiska attacker mot serberna på slagfältet och 

det är ett tydligt spår av Pape´s teorier. Även att den nekande operationskonsten fick större 

utrymme i denna fas. 

 

Vädret fortsatte att ställa till problem för operationen, av de nio första dagarna så var det 

endast fyra dagar som erbjöd tillräckligt bra väder för att ge piloterna möjlighet att anfalla 

med laserstyrda bomber. Över hälften av de nattliga flygföretagen återvände till basen med 

full vapenlast kvar på sina flygplan. Vid slutet av dag nio hade endast 15 procent av totalt 

                                                      
116 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 22. 
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2700 flugna företag varit attackföretag. Det tog NATO 12 dagar att utföra samma antal 

attackföretag som det tog för USA 12 timmar att utföra i operation Desert Storm. 

 

Vid slutet av den första månaden på operation Allied Force var upp till 80 procent av de mål 

som attackerades redan mål som hade attackerats förut. Förklaringen på det var att 

serberna var snabba på att reparera skadorna efter ett anfall men även att målvalskatalogen 

över godkända mål var väldigt liten. Även om målkatalogen utvidgades var general Clark 

mycket frustrerad över de politiska ledarnas ovilja att attackera de strategiska mål som 

generalen ansåg viktiga. 

 

När konflikten påbörjade den femte veckan så meddelade general Clark att Milosevic 

trupper hade växt i styrka och i antal, tvärt om vad NATO hade räknat med.  

 

Flyghöjden i fas 2 var densamma som i den första vilket innebar att svårigheterna med 

målupptäckt och att träffa kvarstod. Under 20 av de första 35 dygnen ställdes mer än hälften 

av flygföretagen in på grund av dåligt väder.  

 

Lokal luftöverlägsenhet – Inga markanta skillnader från den första fasen i konflikten. 

Serberna hade fortfarande sin ”killing zone” under 15 000ft. 

 

Hammare och städ – Inget samarbete med marktrupper innebar att hammare- och städ 

teorin inte utnyttjades, likt den första fasen i konflikten.  

 

De faktorer som bidrog till att NATO inte nådde framgång med sina luftattacker i den andra 

fasen är enligt författaren: 

 Vädret – Fortsatte vara dåligt och flygföretag fick ställas in. 

 Flyghöjden – Ändrades inte från den första fasen och problemen kvarstod. 

 Målvalen – Även om målkatalogen utökades till 169 mål i slutet av den andra fasen 

var general Clark kritisk till politikerna som inte godkände fler mål.  

 Avsaknaden av markförband – Utebliven Hammare- och städ effekt. Hotet om 

markförband från NATO´s sida ökade då president Clinton uttalade sig om att det 

skulle kunna användas i Kosovo, detta gjordes dock inte. 

 Användandet av för små bomber – 80 procent av de mål som attackerades i slutet på 

den första månaden var mål som redan attackerats förr. Detta berodde på dels för 

små bomber så att serberna snabbt kunde reparera skadorna samt att 

målvalskatalogen inte var stor nog.  

 Samarbete – Att 18 självständiga stater ska koordineras i en luftoperation kan 

innebära friktioner. 
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Fas 3, 23:e april – 10:e juni 

 

Mellan den 23-25 april firade NATO sitt 50-års jubileum i Washington och det sägs att det var 

där som brytpunkten för hela operationen ha kommit. Där enades ledarna i NATO´s 

medlemsländer och kom fram till att en förlust inte var tänkbart. Tillsammans så visade de 

upp en enad och stark front och de gav klartecken till NATO´s styrkor att attackera flera mål 

med strategisk bombning, detta innebar dock inte att den tredje fasen officiellt påbörjades. 

 

NATO´s målkatalog ökade från 169 mål till 976 mål och redan innan mötet i Washington 

hade NATO´s fokus skiftat en del från att inte bara rikta in sig på spridda och gömda styrkor i 

Kosovo utan också på vad NATO kallade för de fyra pelarna i Milosevic maktapparat. Dessa 

fyra pelare ansåg man vara: den politiska maskinen, media, säkerhetsstyrkorna samt det 

ekonomiska systemet. Nu attackerades bland annat nationella oljeraffinaderier samt vägar 

och broar. 

 

Här beskriver kadett Carlberg att det är ett steg bort från Pape och hans teorier, dels att 

NATO använder sig av strategisk bombning och dels att målen inte längre är de serbiska 

militära trupperna som befinner sig i Kosovo.  

 

I takt med att de allierade anföll mål som påverkade de civila bör det nämnas att 

industriproduktionen sjönk med nästan 60 procent i maj 1999 jämfört med året innan, 

mellan 200 000 – 250 000 personer förlorade sina jobb och BNP minskade med ca 20-40 

procent.  

NATO påpekade genom sin talesman Jamie Shea att de hade full kontroll över Serbiens elnät. 

 

”NATO has its finger on the light switch, […] We can turn the power off […] whenever we 

want to.”117 

 

De hade även nått luftherravälde i mitten av maj och general Jumper ansåg att NATO kunde 

flyga vart som helst i landet, när de ville.  

   Detta ledde till att Ryssland den 2 juni officiellt ställde sig bakom NATO och samma dag flög 

den förre ryske premiärministern Viktor Chernomyrdin och den finske presidenten Ahtisaari 

till Belgrad för att överlämna NATO´s ultimatum till Milosevic.  

Det dröjde dock till den 10 juni innan Milosevic påbörjade tillbakadragandet av de serbiska 

trupperna och den 20 juni var samtliga av de serbiska trupperna ute ur Kosovo.  

 

                                                      
117 Gullbrandsson, Sara & Ternblad, Sten (2002) Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften. 
Sid. 23. 
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NATO samarbetade aldrig med UCK officiellt men inofficiellt så ansågs det ok att NATO´s 

luftstridskrafter samarbetade med UCK ´s marktrupper. 

   Ett exempel på när NATO och UCK samarbetade var 7 juni där NATO skickade två B-52 för 

att understödja UCK under en sammandrabbning med serbiska styrkor. Det rapporterades 

om upp till 800 förluster för de serbiska trupperna, detta kunde dock ej styrkas. Även om 

detta samarbete mellan luft- och markstyrkor inte drev bort serberna så framkom ett hot 

mot de serbiska marktrupperna som tidigare inte funnits. Den händelsen kan knytas till 

Pape´s teori om ”hammare och städ” som nämnts tidigare i analyskapitlet. Dock inte med 

det goda resultat som Pape förklarar att en användare uppnår med denna teori.118 

Lokal luftöverlägsenhet – Enligt general Jumper hade NATO nått luftherravälde vid denna 

punkt och Pape´s teori om lokal luftöverlägsenhet användes aldrig i konflikten. 

 

Hammare och städ – Samarbete med KLA, gav dock inte det resultat Pape utlovar. Det 

stoppade serbernas frammarsch, men de trycktes inte tillbaka och tappade heller inte viljan 

att fortsätta stida. 

 

Den nekande operationskonsten – NATO började anfalla strategiska mål och gick ifrån 

Pape´s teori som innebär attack mot militära förmågor. 

 

De faktorer som bidrog till att NATO nådde framgång med sina luftattacker i den tredje fasen 

är enligt författaren: 

 Vädret – Förbättrades kraftigt under den senare delen av operationen vilket 

underlättade målvalen. 

 Målvalen – Utökades kraftigt under den sista fasen och tvingade Milosevic till reträtt. 

 Markförband – Det inofficiella samarbetet med UCK och dess marktrupper gav en 

viss psykologisk effekt, då de serbiska marktrupperna inte längre kunde känna sig 

säkra i terrängen på samma sätt som tidigare. Detta enligt Pape´s ”hammare och 

städ” teori, dock inte med det utlovade resultatet som Pape skriver om. 

 Ökad bombning – Bombningarna under den sista veckan av konflikten orsakade mer 

skada på infrastrukturen än det gjort totalt på de första två månaderna.119  

5. Resultatdiskussion 
För att uppnå syftet med denna undersökning, vilket var att undersöka varför Dr. Robert. 

Pape´s teorier om luftmakt inte fick det genomslag och den önskade effekt när de användes 

av NATO i Kosovokriget 1999, så har författaren med hjälp av teorikapitlet, fallstudien och 

analyskapitlet besvarat de ställda frågeställningarna.  

                                                      
118 Daalder, Ivo H & O´Hanlon, Michael E (2000) Winning Ugly – NATO´s war to save Kosovo. Sid. 152f. 
119 Lambeth, Benjamin S (2001) NATO´s Air War For Kosovo – A Strategic and Operational As-sessment, RAND. 
Sid. 70. 
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   Denna undersökning bygger på ett förslag om fortsatt forskning från kadett Tommy 

Carlberg där denne ansåg det intressant att ta fram faktorer som pekade på att Pape´s 

teorier inte fungerade särskilt bra under denna konflikt.  

 

Pape´s teorier följdes inte helt under Kosovokriget utan det är möjligt att se vissa delar ur 

den. Det som kan knytas till Pape och dennes luftmaktsteorier är den taktiska bombningen 

av militära mål under den andra fasen av konflikten. Detta skedde dock samtidigt som NATO 

även bombade strategiska mål inne i samt omkring Belgrad, vilket Pape inte förespråkar. 

Denna krigföring på två fronter, blir en mix av olika teoretikers teorier vilket gör det svårt att 

dra några konkreta slutsatser av framförallt nyttan av den så kallade Papeteorin i just denna 

taktik. 

   Pape´s teori om ”hammare och städ” som innebär att flygstridskrafterna anfaller 

motståndarens front samt bakre läge i syfte att underlätta för en markoffensiv som sveper in 

och tar terräng hade förmodligen fungerat bättre än den bombning som skedde mot 

serbernas frontlinjer i början av denna konflikt. Uteblivet markhot gjorde att serberna kunde 

sprida ut sig och gömma sina fordon, sätta upp skenmål i syfte att undvika egna förluster av 

personal och materiel. 

   Inte förrän i slutet av operation Allied Force kan det dras kopplingar till ”hammare och 

städ” teorin när NATO inofficiellt samarbetade med UCK och dess markstyrkor, vilket gav ett 

visst psykologiskt resultat, dock inte det resultat som Pape utlovar.  

 

NATO fokuserade även på att nå luftöverlägsenhet över hela arenan vilket antas vara hela 

operationsområdet i syfte att skydda egna flygstridskrafter. Där förespråkar Pape lokal 

luftöverlägsenhet i korridorer till och från det tänkte anfallsmålet, detta hade antagligen 

varit billigare och effektivare.  

 

En annan faktor som spelade in på resultatet av operationen var politisk, att 18 nationer 

skulle samarbeta och utarbeta mål. Enligt general Short kunde ett attackföretag vara på väg 

mot sitt mål då en eller fler länder lade in sitt veto vilket innebar att flygföretaget fick vända 

hem igen. Short uttalade sig i en intervju i Washington Post efter kriget: 

 

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

need to lock the political leaders up in a room and have them decide what rules of 

engagement will be so they can provide the military with the proper guidance and latitude 

needed to prosecute the war…….As an airmen, I´d have done this a whole lot differently than 

I was allowed to do. We could have done this differently. We should have done this 

differently.”120 

                                                      
120 Ring, Stefan (2005) Strategiska vägval för luftstridskrafterna – det internationella alternativet. Stockholm: 
Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Sid. 47. 
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Det politiska spelet och inställningen att konflikten skulle vara över efter några dagar anser 

författaren hade en klart negativ effekt på utgången av konflikten.  

 

För att återkoppla till Pape´s teorier så anser författaren att dennes teorier inte användes 

fullt ut i de inledande faserna av konflikten, vilket innebar att resultatet inte blev särskilt 

lyckat. Det var en blandning mellan olika former av taktik som olika luftmaktsteoretiker 

förespråkar, en förklaring till detta anser författaren vara att NATO med dess politiska 

ledning inte riktigt hade tänkt igenom operation Allied Force på alla plan innan den sattes 

igång.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka någon annan konflikt där Pape´s teorier om luftmakt 

inte har fungerat som denne utlovar. Detta i syfte att se om de faktorer som kom fram i 

denna undersökning under analysdelen även liknar de som tas fram i andra undersökningar.  

 

I operation Allied Force påverkade det politiska spelet taktiken och framförallt målvalen. Hur 

har det sett ut vid andra konflikter där flera länder samarbetade? Finns det skillnader och i 

så fall vilka?   
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