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ABSTRACT: 
 
There are several competing views on how to best utilize air power. Following his quantitative 
study of air power, Robert Pape developed a theory which focuses on undermining the target 
state's military strategy. According to Pape it is possible to explain the outcome as a result of 
military vulnerability. This essay seeks to determine if Pape's theory can predict the outcome of 
Operation Unified Protector. By using a mixed methods approach on four hypotheses, it will be 
determined if the operation was a successful case of coercion, if NATO acted according to Pape's 
model and whether this achieved the desired effects or not. 
 
The results reveal that the theory could not successfully predict the outcome of the conflict. The 
operation was a coercive failure despite high military vulnerability as a consequence of denial 
operations. NATO's actions could be explained by Pape's model, yet this did not accomplish a 
behavioral change in the Gaddafi regime. Consequently, it is discussed if coercion is viable against 
an adversary who is not rational. Earlier claims that high demands impedes the effectiveness of 
coercion and that strategies of denial results in higher military vulnerability were strengthened, 
whereas cooperation between indigenous ground forces and foreign air power has to be further 
researched. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering, syfte och hypoteser 
 
"The leading advocates of the precision revolution have it exactly backwards."1 
- Robert A. Pape 
 
Pape utvecklade sin teori som ett verktyg för att i framtiden kunna förutsäga framgång i fall 
då militär tvångsmakt nyttjades.2 I boken Bombing to Win från 1996 presenterar han ett 
antal påståenden vilka han menar skapar de förutsättningar som krävs för en framgångsrik 
luftkampanj. Påståendena bygger på en kvantitativ undersökning av strategiska 
luftoperationer som genomfördes under 1900-talet.  I fler än 90% av de konflikter som 
undersöks i Papes studie kan utfallet kopplas till hur effektivt angriparen brukar de nekande 
strategier som förespråkas i Bombing to Win.3 Just studien i Papes verk är det som gör hans 
teori relevant, då det är den enda luftmaktsteorin som framarbetats genom vetenskaplig 
metod.4 Horowitz och Reiter tar vid där Pape slutade och undersöker resterande 
luftkampanjer under 90-talet utifrån samma kriterier som Pape.5 I denna uppsats kommer 
teorin att prövas mot konflikten i Libyen 2011. 
 
NATO:s Operation Unified Protector (OUP) var en luftkampanj som i huvudsak syftade till att 
hindra attacker mot civila i Libyen.6 Av flera anledningar är just denna operation intressant 
att pröva mot Papes teori. För det första har det sen teorin presenterades för snart 20 år 
sedan skett tekniska framsteg vilka har påverkat luftkrigets karaktär.7 Vidare så genomfördes 
den utan en integrerad markinsats, vilket är en av hörnstenarna i Papes teori och något som 
har visats korrelera med lyckade operationer.8 Att operationen avslutades tidigt efter 
Gaddafis död skapar frågetecken ifall det var dekapitation och inte nekande strategier som 
tillät koalitionen att dra sig tillbaka. NATO själva menar att de uppnådde målsättningarna i 
Libyen, men var det en lyckad tillämpning av tvångsmakt? Klarar Papes teori, trots en avsatt 
ledare och avsaknad av ockupationsstyrkor, att förklara utfallet? 
 
Syftet med uppsatsen är att bygga vidare på tidigare forskning om Papes luftmaktsteori 
genom att studera OUP utifrån ett antal hypoteser: 
 

1. Den sittande libyska regeringen uppfyllde NATO:s krav innan operationens slut. 
 

                                                      
1
 Pape, Robert A., "The True Worth of Air Power", Foreign Affairs, 83:2 (mars/april, 2004) s.130 

2
 Pape, Robert A., Bombing to Win: Air Power and Coercion in War (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996) 

s.1 
3
 Ibid. s.52-53 

4
 Horowitz, Michael & Reiter, Dan, "When does aerial bombing work? Quantitative empirical Tests, 1917-1999", 

Journal of Conflict Resolution, 45:2 (april, 2001) s.147 
5
 Ibid. s.148 

6
 Gaub, Florence, The North Atlantic Treaty Organization and Libya: reviewing Operation Unified Protector (Car-

lisle, PA: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2013) s.2 
7
 Nygren, Anders, "Executing strategy from the air" i Kjell Engelbrekt; Marcus Mohlin & Charlotte Wagnsson 

(red.), The NATO intervention in Libya (Abingdon, Oxon: Routledge, 2014) s.104 
8
 Horowitz; Reiter, 2001, s.163 
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2. De regimlojala väpnade styrkorna hade vid tidpunkten för Gaddafis död kapacitet att 
utgöra ett organiserat hot mot operationen. 
 

3. Till följd av NATO:s nekande uppträdande klassades den militära sårbarheten hos de 
regimtrogna styrkorna som hög eller mycket hög. 
 

4. Regimens beslutsfattade förändrades i takt med faserna i NATO:s operation. 
 
1.2 Material och källkritik 
 
Avseende Libyen och OUP består empirin i huvudsak av artiklar samt rapporter från olika 
organisationer såsom Totalförsvarets forskningsinstitut och Royal United Services Institute. 
Dessa har generellt sett en god närhet till skeendet, då flera av artiklarna publicerades under 
operationens gång. Dave Sloggett har i sin bok The RAF's Air War in Libya från 2012 i mer 
detalj redogjort för skeendet från ett brittiskt perspektiv.9 Förstahandmaterial finns 
tillgängligt i form av dagliga uppdateringar från NATO om antal samt typ av flygföretag, 
målval och humanitärt bistånd.10 När konflikten analyseras kommer även artiklar från 
engelskspråkiga tidningar att användas vilket tillåter att en tydligare bild ges avseende 
förändringar i förhållningssättet mellan NATO och Gaddafiregimen. 
 
Vad gäller de källor som publicerats under konfliktens gång så finns det risk för att 
materialet är vinklat alternativt inte presenterar hela bilden. För att få så objektivt material 
som möjligt ur tidningsartiklarna kommer de främst användas för att citera personer med 
framträdande roller i konflikten. NATO har ett egensyfte i att presentera information på ett 
sätt som gynnar dem själva. Dock är dessa dagliga uppdateringar av kvantitativ sort, vilket 
innebär att informationen är lättare att objektivt granska.11  
 
1.3 Tidigare forskning 
 
Den teori som presenteras i Bombing to Win  har i skrivande stund 20 år bakom sig, och har 
under den tiden både kritiserats och stärkts vid ett flertal tillfällen. Pape möter tidigt 
motstånd av John Warden och Barry Watts. Warden menar att Pape undervärderar den 
strategiska bombningens roll i Irakkriget och att precisionsvapen, till skillnad från vad Pape 
skriver, har inneburit en avgörande effektivisering för strategier som syftar till att slå ut 
motpartens ledarskap.12 Watts trycker i sitt verk på att krig är för komplext för att 
kvantifieras på det sätt som Pape gör, och även om det gick så är den metod som Pape 
använder inte pålitlig eftersom flera strategier tillsammans kan nå framgång. Han kritiserar 
dessutom Papes tolkning av ett flertal fall, där han menar att fallen har tolkats till fördel för 

                                                      
9
 Sloggett, Dave, RAF's Air War in Libya - New Conflicts in the Era of Austerity (Barnsley, South Yorkshire: Pen 

and Sword Books, 2012) 
10

 NATO, "Operational Media Update" (okt, 2011d) http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_71994.htm 
(Hämtad 2015-05-14) 
11

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(Lund: Studentlitteratur, 2009) s.364 
12

 Warden, John A., " Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win", Security Studies, 
7:2 (1997) s.181-183, 188 
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nekande strategier.13 Anmärkningarna ovan besvaras av Pape på ett mer debatterande vis 
där han bemöter argumenten samt påpekar att båda kritikerna har egenintressen i att 
lovorda strategisk precisionsbombning, såsom att Watts arbetar för det företag som 
producerar den strategiska bombaren B-2.14  
 
Karl Mueller delar åsikt med Pape angående att Watts inte tolkar teorin på rätt sätt, men 
menar själv att det är andra delar av teorin som bör kompletteras. I sin studie påpekar han 
att Pape förväxlar begreppen effektivitet och användbarhet.15 Med det menas att Pape 
endast klassar en strategi som användbar om den på egen hand var avgörande i konflikten. 
En mer återhållen användning av flygstridskrafterna i begränsade fall omfattas inte av teorin. 
 
2001 publicerades Horowitz och Reiters studie, där de både förstärker och utvecklar Papes 
teori genom att pröva den mot nya fall samt studera fler oberoende variabler. De visar att 
teorin håller upp emot Watts anmärkningar genom att använda en metod som bättre visar 
den statistiska signifikansen, samt att de omvärderar flera fall enligt Watts 
rekommendationer. Deras resultat visar att tvångsmakt har mindre chans att lyckas om det 
finns krav på att motpartens ledning skall avgå, att motpartens statsskick är irrelevant för 
framgång samt att tvångsmakt fungerar bäst när det används i kombination med övriga 
vapenslag.16 
 
I Brattons studie granskas tidigare arbeten om teorin i Bombing to Win, och frågan ställs om 
varför alla strategier utöver den Pape förespråkar mäts efter hårdare krav. 17 Bratton menar 
att Papes strategier fungerar bäst tillsammans med andra vapenslag, vilket Horowitz och 
Reiter bekräftar, men att övriga strategier måste leverera resultat på egen hand för att anses 
användbara. 
 
Pape själv måste ha ansett att det fanns ett värde i att studera nya konflikter, då han 2004 
publicerade en artikel som analyserade ett antal konflikter där luftmakt tillämpats som 
uppstått från det att Bombing to Win utgavs. Dessa innefattade Bosnien, Kosovo, 
Afghanistan och Irak (andra Gulfkriget). Han förkunnar i slutet av arbetet att strategier som 
syftar till att hindra motståndaren från att uppnå sina militära mål fortfarande är den 
strategi som ger störst möjlighet till framgång.18 Dock är det inte säkert att nekande 
strategier alltid kommer fungera, och därför finns det en anledning att fortsätta analysera 
konflikter, till exempel OUP.  
 
Den forskning som har gjorts på konflikten i Libyen har i huvudsak fokuserat på de lärdomar 
NATO och enskilda länder kan dra nytta av i framtiden. Lindvall och Forsman presenterar det 

                                                      
13

 Watts, Barry D., "Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies", Security Studies, 7:2 
(1997) s.149 
14

 Pape, Robert A., "The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden", Security Studies, 7:2 
(1997) s.194 
15

 Mueller, Karl, "Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power", Security Studies, 7:3 
(1998) s.210-211 
16

 Horowitz; Reiter, 2011, s.163 
17

 Bratton, Patrick, "A Coherent Theory of Coercion? The Writings of Robert Pape", Comparative Strategy, 22:4 
(2003) s.367 
18

 Pape, 2004, s.130 
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i sin studie som att det visserligen var en militär framgång men att operationen samtidigt 
visade flera brister hos NATO, bland annat i form av underrättelse- och stödresurser.19 
Utöver det varnar ett antal författare, däribland Johnson och Mueen, för att den kontext 
inom vilken OUP utspelade sig var tämligen unik vilket bör tas i beaktande vid 
generaliseringar. Detta innefattar bland annat Gaddafis avsaknad av allierade samt hans 
aggressiva uttal vilket tillät omvärlden att sluta upp bakom en tydlig resolution.20 En 
bidragande del i vad som gjorde Libyen unikt var den roll som rebellerna spelade. Florence 
Gaub anser att NATO:s luftstridskrafter möjliggjorde framgång, men att det var rebellerna 
understödda av specialstyrkor som vann konflikten.21 Nygren tillskriver istället 
luftstridskrafterna en större del av avgörandet än övriga nämnda författare och menar 
dessutom att operationen i stort följde Wardens modell.22 
  
1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet kommer att vara tidsmässigt avgränsat från den 15 februari 2011, då protesterna 
inleddes, tills det att OUP avslutades den 31 Oktober 2011. Detta innebär att 
återuppbyggandet av staten Libyen inte omfattas av studien. Inte heller den humanitära 
insatsen kommer att undersökas. 
 
Då Papes teori i första hand omfattar användandet av luftstridskrafter är det även det 
område som arbetet fokuserar på. Undersökningen lägger vikt vid att analysera de nekande 
komponenterna i luftkampanjen kopplat till militär sårbarhet, eftersom detta korrelerar med 
framgång enligt Pape. Att avgöra i vilken utsträckning som övriga strategier användes, och 
vilken av dem som hade störst påverkan på resultatet är inget som eftersträvas. 
 
Inget hemligt material kommer att användas i studien, något som kan ge en missvisande bild 
av vilka intentioner som avsågs med enskilda uppdrag. Dock finns det god tillgång på öppen 
information som avslöjar hur operationen genomfördes, vilket gör att intentionerna likväl 
går att urskilja. 
 
Pape påstår att politiska begränsningar inte påverkar utfallet av en väl genomförd 
tvångsmaktoperation.23 Därav kommer dessa inte att diskuteras i detalj. Vidare så kommer 
operationen att betraktas ur ett NATO-perspektiv, inte med utgångspunkt hos enskilda 
länder. 
 
 
 
 

                                                      
19

 Lindvall, Fredrik & Forsman, David, Internationella Insatser i Libyen 2011 - En analys av den militära kampan-
jen mot Gaddafis regim (Stockholm: FOI, 2012) s. 44, 48-49 http://www.foi.se/rapport?rNo=FOI-R--3447--SE 
(Hämtad 2015-05-21) 
20

 Johnson, Adrian & Mueen, Saqeb (red.), Short War, Long Shadow - The Political and Military Legacies of the 
2011 Libya Campaign (RUSI, 2012) s. 4 
https://www.rusi.org/publications/whitehallreports/ref:O4F631FBA20DF9/ (Hämtad 2015-05-21) 
21

 Gaub, 2013, s.8 
22

 Nygren, 2014, s.121, 123 
23

 Pape, 1996, s.315 
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1.5 Disposition 
 
Första kapitlet innefattar en beskrivning av forskningsproblemet samt introducerar de 
hypoteser som kommer att prövas i uppsatsen. Tidigare forskning på Papes teori samt OUP 
presenteras i syfte att förklara dagens forskningsläge, och hur denna uppsats kan bidra. 
Detta åtföljs av de avgränsningar som gjorts i forskningsproblemet. 
 
Andra kapitlet inleds med en förklaring av de generella dragen i Papes teori såsom 
ekvationen för tvångsmakt och de fyra luftmaktsstrategierna. Detta följs upp av en 
beskrivning av hypoteserna och deras koppling till teorin. 
 
Tredje kapitlet ägnas åt metoden som används i undersökningen. Eventuella för- och 
nackdelar med vald forskningsdesign samt valet av teori redogörs för i syfte att ge en 
förståelse för hur dessa val kan komma att påverka slutresultatet. Här genomförs en 
operationalisering av teorin för att generera indikatorer som underlättar bevisföringen av 
hypoteserna. 
 
Fjärde kapitlet innehåller analysen, där hypoteserna en i taget prövas mot empirin. I detta 
kapitel kommer även resultatet av analysen att presenteras. 
 
I det avslutande femte kapitlet förs en diskussion om undersökningen från teori och metod 
till resultat. Reflektion över hur arbetet genomfördes samt förslag på fortsatt forskning 
presenteras i slutet av kapitlet. 
 
Slutligen redovisas källförteckningen. 
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2. Teori 
 
Sammanfattningsvis bygger Papes teori på att sannolikheten för framgång ökar om militära 
sårbarheter identifieras och utnyttjas hos motparten genom att tillämpa en nekande strategi 
beståendes av interdiktion och stöd till marktrupper. Strategier som bygger på civila 
sårbarheter eller att slå ut det fientliga ledarskapet avfärdas. Dessa påståenden har sin 
grund i hans systematiska granskning av tidigare luftkampanjer. I Bombing to Win finns 
metoden tillgänglig vilket möjliggör fortsatt forskning på ämnet. 
 
2.1 Tvångsmaktens ekvation 
 
Enligt Pape finns det fyra huvudsakliga former av strategier luftstridskrafterna kan brukas till. 
Dessa är punishment, risk, denial och decapitation. I uppsatsen används Widén och 
Ångströms svenska översättningar: bestraffande, riskgenererande, nekande samt 
dekapiterande.24 Luftherravälde räknas inte till dessa strategier, utan Pape beskriver det 
istället som ett nödvändigt steg i syfte att kunna utöva strategierna.25 För att teoretiskt visa 
hur tvångsmakt fungerar använder sig Pape av en ekvation. 
 
R   = B p(B) - C p(C) 
 
R  = värdet av fortsatt motstånd 
B  = potentiella fördelar av fortsatt motstånd 
p(B) = sannolikheten att uppnå fördelar genom fortsatt motstånd 
C = potentiella kostnader för fortsatt motstånd 
p(C) = sannolikheten att behöva betala kostnader för fortsatt motstånd 
 
Den utsatta parten kan komma att acceptera ställda krav om R < 0. Tvångsmakt eftersträvar 
att manipulera faktorerna i ekvationen och på så sätt nå R < 0. Denna ekvation illustrerar 
varför det är svårare att lyckas med tvångsmakt om villkoren för att attackerna ska upphöra 
är höga. De potentiella fördelar som kan uppnås av fortsatt motstånd (B) är svårpåverkade 
av angriparen om denne inte sänker kraven på motparten, därav eftersträvar strategierna 
istället att på olika sätt påverka resterande faktorer.26  
 
Den bestraffande strategin, vilken höjer kostnaderna för fortsatt motstånd (C), förknippas 
ofta med luftmaktsteoretikerna Douhet och Trenchard. Målet är att genom attackföretag 
mot civilbefolkningen eller dess infrastuktur och ekonomi få ett lands befolkning att vända 
sig emot regeringen. Den tänkta följden blir antingen ett uppror eller att den sittande 
regeringen tvingas acceptera de krav som ställs av angriparen.27 Detta förorsakar stora 
kostnader när kriget väl är över, och ger därför dåliga förutsättningar för fortsatt fred.  
 

                                                      
24

 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 254 
25

 Pape, 1996, s.58 
26

 Ibid. s.16 
27

 Angstrom, Jan & Widen, J. J., Contemporary military theory: the dynamics of war (Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2015) s.153 
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Den med Schelling associerade riskgenererande strategin har många likheter med en 
bestraffande. Civila är fortfarande måltavlan, men skillnaden framträder när strategierna 
ställs mot Papes ekvation. Istället för att öka kostnaden av fortsatt motstånd försöker 
angriparen genom gradvis höjning av frekvens och omfattning på attackföretagen öka risken 
för att betydande kostnader kommer att uppstå (p(C)).28 Anledningen till varför en angripare 
skulle välja gradvis eskalation är att de civila skadorna skulle minimeras om den utsatta 
staten går med på kraven i ett inledande skede. Däremot konstaterar Pape att alla former av 
offensiva luftkampanjer mot civila, oavsett bestraffande eller riskgenererande, inte lär vara 
framgångsrika med hänvisning till att de historiskt sett inte bidragit till att avgöra 
konflikter.29 
 
En nekande strategi är vad Pape förespråkar med hänvisning till att det är vad som avgjort 
utgången av konflikter under 1900-talet. Den innebär att genom understöd och flyganfall på 
djupet (interdiktion) utnyttja motpartens militära sårbarhet och vägra honom möjlighet att 
nå sina militära målsättningar, med andra ord minska sannolikheten att uppnå fördelar med 
fortsatt motstånd (p(B)).30 Det finns enligt Bombing to Win i huvudsak tre olika sätt att utöva 
denna strategi: strategisk interdiktion, operativ interdiktion samt stöd till marktrupper. 
Strategisk interdiktion syftar till att begränsa tillgången till krigsmateriel och på så sätt få ett 
långsiktigt övertag. Antingen så slår angriparen mot alla delar av produktionen för att 
applicera tryck över hela systemet, eller så fokuserar han på en kritisk del i tillverkningen. 
Fördelen med det senare alternativet är att det är mindre resurskrävande, men kräver 
istället noggranna underrättelser. Enligt Pape är strategiska anfall på djupet endast 
produktivt i utnötningskrig på grund av dess långsamma effekt. Avsikten med operativ 
interdiktion är att paralysera motståndaren på slagfältet genom att verka mot 
logistiknätverk, ledning samt förstärkningar inom operationsområdet. Slutligen finns stöd till 
marktrupper, vilket innefattar bland annat Close Air Support (CAS). Attackföretag av denna 
typ underlättar för marktrupperna att avancera och ta terräng med begränsade förluster. 
Även hotet från en invasionsstyrka bedöms av Pape bidra till att påverka motparten att 
förändra sitt beteende.31 Gemensamt för alla nekande tillvägagångssätt är enligt Pape att de 
fungerar bättre mot en konventionell motståndare jämfört med en som tillämpar 
gerillakrigföring.32  Detta för att en konventionell fiende är i större behov av fungerande 
logistik och ledning. Tempot i nekande operationer skall enligt Pape hålla hög intensitet över 
tiden.33 
 
Dekapiterande strategier är tätt sammanknutna med John A. Warden och luftkampanjerna 
mot Saddam Hussein. Förespråkade av denna teori menar att ledarskapet, vare sig det syftar 
till det politiska eller militära, är en så central del av konflikten att om den slås ut så uppnås 
systemkollaps och angriparen kan därmed få sin vilja igenom.34 Med förkunskaperna om att 
Gaddafi dör strax innan luftkampanjen avbryts uppstår frågan om nekande strategier kan 
tillskrivas resultaten av kampanjer där motpartens ledare avsätts innan operationens slut. 
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Den kritik Pape riktar mot dekapitation består i huvudsak av utmaningarna med att slå ut 
motpartens ledarskap, och oförmågan att förutsäga vem eller vilka som övertar makten. Han 
påpekar att en ledares dödsfall oftast åstadkommer mindre ändring hos den angripna staten 
än förväntat, då ledarens ambitioner kan leva kvar hos befolkningen.35 I fall där befolkningen 
är emot ledaren är detta inte en faktor. Således kan det tolkas som att kritiken är riktad mot 
dekapiterande strategier som opålitliga tillvägagångssätt. Följaktligen är det inte uteslutet 
att en avsatt ledare skulle kunna innebära fördelar för angriparen även under nekande 
operationer. 
 
2.2 Hur Papes teori förklarar utfall 
 
Centralt för Papes studier samt påföljande slutsatser är bedömningen av militära och civila 
sårbarheter hos den angripna staten. Papes metod består av att efter specifika kriterier (se 
figur 1) kategorisera konflikter efter hur stora risker de innebar för civila samt hur stor 
möjlighet den angripna sidan hade att ta eller hålla omstridd terräng. 
 

 Civilian vulnerability C + p(C) Military vulnerability B + p(B) 

Low "no major part of the population must 
make compromises [...]  in daily life to 
avoid the threat" 

"not reached the point of requiring 
additional military measures to maintain 
confidence in success" 

Medium "major parts of the population must 
make compromises [...] such as 
evacuation, to lower the threat" 

"threat can be reduced by added military 
measures" 

High "1 percent or more of the population may 
die despite the best countermeasures" 

"successful defense or conquest cannot be 
assured even with military measures, but it 
may be possible to inflict enough attrition 
to reduce the opponents commitment to 
control the territory." 

Very 
High 

"5 percent or more of the population is at 
risk" 

"likelihood of loss of control over the 
territory approaches certainty" 

Figur 1. Tabell över kriterier för bedömning av civil samt militär sårbarhet36 
 
Papes teori förutsäger att angriparen kommer att lyckas med tvångsmakt om den militära 
sårbarheten klassas som hög eller mycket hög, och att detta är oberoende av den civila 
sårbarheten.37 Följden av en nekande strategi blir att den militära sårbarheten ökar till hög 
eller mycket hög enligt kriterierna i Bombing to Win. Samtidigt påpekar Pape att framgången 
i nekande operationer är avhängig angriparens förmåga att identifiera och utnyttja de 
militära sårbarheterna,38 vilket ger honom en möjlighet att argumentera för att angriparen 
brukade luftstridskrafterna på fel sätt i de fall där teorin har fel. Oavsett så kan teorin 
förutsäga 93 % av utfallen i Papes studier,39 och i 92 % av fallen då Horowitz och Reiter 
adderar sin undersökning till Papes resultat.40 
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2.3 Förklaring av hypoteserna 
 
Att det är just tvångsmakt som Pape undersöker har betydelse för vad som räknas som 
framgång. Tvångsmakt (Coercion) definieras i Bombing to Win som handlingar vilka syftar till 
att ändra beteendet hos en motpart. Detta begrepp jämförs med avskräckning (Deterrence) 
som istället syftar till att påverka motparten att inte ändra sitt beteende. Pape menar att en 
anfallare som vill vinna fördelar är mindre benägen att acceptera kostnader än en försvarare 
som vill behålla ett jämviktsläge, och att det därför är lättare att lyckas med avskräckning än 
med tvångsmakt.41  

 
Figur 2. Möjliga utfall från bruk av tvångsmakt42 
 
Figuren ovan illustrerar möjliga utfall av tvångsmakt, samt vilka Pape räknar som 
framgångsrika.  En positivt utfall är om angriparen får motparten att gå med på en 
signifikant del av de ställda villkoren utan att behöva försätta denne i ett totalt militärt 
nederlag. Detta medför att en operation anses mer framgångsrik desto längre ifrån ett totalt 
militärt nederlag som motparten accepterar kraven.43 Definitionen av ett totalt militärt 
nederlag enligt Pape är " bringing the defeated government to the point where it no longer 
controls organized forces capable of significantly impeding the victor's operations".44 Även 
om tvångsmakt syftar till att få motståndaren att acceptera kraven innan denna punkt, 
menar Pape att angriparen behöver ha kapacitet till samt vara beredd att betala priset för en 
total seger. Detta på grund av att det ofta dröjer längre än väntat innan motparten ger 
upp.45 
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För att kunna avgöra huruvida operationen var en lyckad tillämpning av tvångsmakt eller 
inte behövs det svar på om villkoren accepterades, och om detta skedde innan ett totalt 
militärt nederlag. Den andra hypotesen är formulerad på så sätt att den dessutom utesluter 
Gaddafis död och således isolerar de nekande strategierna från dekapitation. 
 
Hypotes 1 - Den sittande libyska regeringen uppfyllde NATO:s krav innan operationens slut. 

 
Hypotes 2 - De regimlojala väpnade styrkorna hade vid tidpunkten för Gaddafis död 
kapacitet att utgöra ett organiserat hot mot operationen. 
 
Vidare så behövs sättet på vilket NATO genomförde luftkampanjen granskas för att kunna 
kopplas mot en nekande strategi. Trots att faktorer som målval, typ av ammunition och 
timing i teorin är lätta att associera mot en viss strategi är det svårare att slå fast i praktiken. 
Att slå mot transportsystem avslöjar i sig inte om slutmålet är att bestraffa civilbefolkningen 
eller hindra trupper från att nå slagfältet. Därför lägger Pape i sin forskning till begreppet 
mekanismer och använder kausalitetskedjan Typ av våld->målval->mekanismer->politisk 
förändring för att identifiera typ av krigföring. Mekanismer är det orsakssamband med vilket 
målvalet ska påverka slutmålet.46 Om NATO:s kausalitetskedja stämmer överens med Papes 
nekande strategier bör detta följas av en ökad militär sårbarhet. 
 
Hypotes 3 - Till följd av NATO:s nekande uppträdande klassades den militära sårbarheten hos 
de regimtrogna styrkorna som hög eller mycket hög. 
 
För att granska hur strategierna påverkade motpartens ledarskap ställs under fallstudierna i 
Bombing to Win frågan om hur motpartens beslut förändrades över tiden, och hur väl det 
korrelerade det med de olika stegen i anfallarens kampanj. Om strategierna har effekt bör 
beslutfattarna ändra sitt beteende till följd av angriparens operation. Detta benämns 
strategisk effektivitet.47 
 
Hypotes 4 - Regimens beslutsfattade förändrades i takt med faserna i NATO:s operation 
 
Genom att ställa analysen av dessa två hypoteser mot operationens utfall kommer det gå att 
avgöra ifall ett agerande enligt Papes modell korrelerar med framgång. Om Hypotes 3 och 4 
falsifieras, trots att det var en lyckad tvångsmaktsoperation så antyder detta på att hög 
militär sårbarhet och nekande strategier inte är ett krav för framgång. Om hypotes 3 och 4 
istället bekräftas trots avsaknad av framgång så visar det på att en effektivt nekande ansats 
inte nödvändigtvis innebär att angriparen lyckas med tvångsmakt. I händelse av att 
resultatet inte kan visa på ett samband mellan framgång och hög militär sårbarhet så finns 
det anledning att ifrågasätta om Papes teori kan förklara utfallet i Libyenkonflikten. 
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3. Metod 
 
Forskningsdesignen bygger på samma kriterier som presenteras i Bombing to Win, men är 
anpassad för djupare analys av enskilt fall. Vad som eftersöks i empirin och hur detta tolkas 
förklaras i operationaliseringen. Avslutningsvis behandlas kritik mot metoden genom att 
belysa att val av teori och hypotetiskt deduktiv metod riskerar att ge ett förenklat resultat. 
  
3.1 Forskningsdesign 
 
Metoden som legat till grund för utvecklingen av teorin finns tillgänglig i Bombing to Win. 
Papes operationalisering av sin egen teori har återanvänts av andra forskare med gott 
resultat. Att denna studie använder samma kriterier som Pape för att bestämma framgång i 
tvångsmakt samt militär sårbarhet innebär att det är rätt värden som undersöks. Arbetet får 
en hög validitet. 48 Dock skiljer sig undersökningen av fallet åt från både Pape samt Horowitz 
och Reiter. Den metod och struktur som används i denna studie lägger mer fokus på själva 
fallet vilket tillåter en djupare granskning och högre intersubjektiv prövbarhet. Målet är att 
pröva teorins giltighet utöver tidigare studerade konflikter. Är målet att förstärka eller 
ifrågasätta teorins giltighet på tidigare fall kan det istället vara lämpligt att nyttja en annan 
forskningsdesign vilket ger en ny infallsvinkel. 
 
Uppsatsen har formen av en teoriprövande enfallsstudie och använder en hypotetiskt 
deduktiv metod. Metoden innebär att ett antal falsifierbara hypoteser formuleras, vilka 
sedan prövas mot verkligheten. Därefter analyseras resultatet och utgör grunden för 
diskussionen. Detta bidrar med en tydlig struktur till undersökningen. Fallstudier lämpar sig 
särskilt bra när det gäller att pröva teorier eftersom att det är möjligt att koncentrera 
arbetet till just det innehåll som är av intresse för teorin.49 Det tillåter en djupgående analys 
vilket ger bättre förutsättningar för att kunna falsifiera eller bekräfta de fyra hypoteserna. I 
de fall som generaliserande slutsatser dras är det som Denscombe påpekar av vikt att vara 
medveten om på vilka sätt de situationer det generaliseras till liknar eller skiljer sig från det 
undersökta fallet.50 Forskare på ämnet har som tidigare nämnt varnat för svårigheterna med 
att generalisera från just OUP på grund av dess unika kontext.  
 
För att uppnå precision i bevisföringen kommer olika metoder att användas för olika 
hypoteser. Den första hypotesen kommer att besvaras genom att undersöka om NATO:s 
officiella krav efterlevdes av den sittande regeringen. Den andra hypotesen kommer att 
använda kvantitativa data som utgångspunkt följt av en bedömning avseende de libyska 
väpnade styrkornas möjlighet att utgöra ett hot mot operationen. Den tredje hypotesen 
kommer bruka förstahandsmaterial från NATO samt andra författares tolkning av denna för 
att avgöra om NATO har använt en nekande ansats. Detta kopplas sedan till bedömningar av 
sannolika utfall som gjordes under pågående operation och uppskattningar om NATO:s 
uthållighet. Den fjärde och sista hypotesen undersöks genom att med hjälp av uttalanden 
och handlingar avgöra om de olika faserna i operationen framtvingade ett önskat beteende 
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hos Gaddafiregimen. När hypoteserna är besvarade kommer utfallet att tolkas och 
diskuteras.  
 
En hög reliabilitet blir i denna studie avhängig kvaliteten på samt hanteringen av 
materialet.51 För att säkerhetsställa tillförlitlighet i materialet granskas källornas trovärdighet 
genom deras referenser, samt genom en kontroll av innehållet mot övriga källor. I det fall då 
källorna motsäger varandra i avgörande frågor kommer båda alternativen att diskuteras 
med hänsyn till källornas kvalitet och närhet till operationen. För att underlätta prövning av 
reliabiliteten samt ge försättningar för intersubjektiv prövbarhet kommer tydlighet 
eftersträvas i struktur, redovisning av tillvägagångssätt samt resonemang. 
 
I Bombing to Win redovisas samtliga fallstudier som användes för utvecklingen av teorin. 
Papes bedömningar används som referenser vid analysen av konflikten, särskilt vad gäller 
sårbarheten samt förekomsten av nekande strategier. När materialet undersöks är själva 
förekomsten av idéer mer intressant än frekvensen. Detta då Pape stöter på konflikter där 
en betydande del av flygföretagen inte syftar till att begränsa motpartens militära förmåga, 
men att resultatet i slutändan förklaras genom operationell interdiktion och stöd till 
marktrupper. 
 
3.2 Operationalisering och indikatorer 
 
Utifrån teorin har fyra hypoteser utarbetats, vars inbördes relation kan ge svar på 
forskningsproblemet. För att på ett effektivare sätt behandla empirin bryts dessa hypoteser 
ned till delfrågor vars svar eftersöks i materialet. 
 

1. Den sittande libyska regeringen uppfyllde NATO:s krav innan operationens slut. 
 

För att kunna lösa den första hypotesen så behövs information om vilka krav som ställdes av 
NATO, samt i vilken utsträckning dessa efterlevdes av Gaddafiregimen. Hypotesen falsifieras 
om regimen inte accepterade de villkor som ställdes. Att de gjordes oförmögna att t.ex. 
skada civila kommer inte tolkas som att villkoren accepterades. 
 

2. De regimlojala väpnade styrkorna hade vid tidpunkten för Gaddafis död kapacitet att 
utgöra ett organiserat hot mot operationen. 
 

Den andra hypotesen besvaras genom att undersöka hur stor del av de libyska väpnade 
styrkorna som neutraliserades, i vilken grad deras samordning begränsades och vilket hot 
som de kvarvarande styrkorna utgjorde. Om styrkorna antingen är utslagna, saknar förmåga 
att uppträda organiserat eller om det hot som de utgör kan undvikas av koalitionen så 
kommer hypotesen att anses falsifierad. 
 

3. Till följd av NATO:s nekande uppträdande klassades den militära sårbarheten hos de 
regimtrogna styrkorna som hög eller mycket hög. 
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Den tredje hypotesen är mer omfattande än de övriga. Först undersöks komponenterna i 
kausalitetskedjan var för sig. Dessa indikatorer består av: typ av våld och ammunition, 
målval, mekanismer och politisk förändring. 
 
Den politiska förändringen fyller ett syfte genom att bestämma om det är bruk av 
tvångsmakt som eftersträvas. Alternativen till tvångsmakt är bland annat avskräckning eller 
våldsmakt. Timing och intensitet är inte en del av kedjan, men kan likväl bidra till att avgöra 
vilken strategi som brukades.52 
 
Andra delen av att testa hypotesen består av att visa att detta agerande innebär en hög eller 
mycket hög militär sårbarhet. Sårbarheten bedöms utifrån två faktorer, sannolikheten att 
motparten lyckas försvara sina intressen samt angriparens förmåga och vilja att föra ett 
utdraget krig. Hypotesen falsifieras om NATO:s genomförande i stort inte kan anses vara av 
nekande karaktär alternativt om NATO inte lyckades hindra regimen från att uppnå sina 
militära motsättningar. 
 

4. Regimens beslutsfattade förändrades i takt med faserna i NATO:s operation. 
 
Den fjärde hypotesen kräver information om hur den sittande libyska regimen förhöll sig till 
det hot som OUP innebar. Denna information ställs mot urskiljbara faser i NATO:s operation. 
Om regeringen till följd av luftkampanjens faser inte ändrar sitt beteende i den av 
koalitionen önskade riktningen så kommer hypotesen fastslås som falsifierad. 
 
3.3 Kritik mot val av fall och metod 
 
Libyen kan enligt George och Bennett klassas som ett utmanande least-likely case för Papes 
teori på grund av försvårande faktorer såsom Gaddfis död, avsaknad av integrerad 
marktrupp samt efterfrågan på regeringens avgång. Detta innebär att i händelse av att 
teorin inte klarar av att förklara utfallet så kan teorin inte kritiseras i samma utsträckning 
som om undersökningen behandlat ett most-likely case.53 
 
Nackdelen med en i huvudsak kvalitativ ansats är att forskarens tolkning av empirin påverkar 
resultatet i större utsträckning än en rent kvantitativ metod.54 Att använda en teori som 
förenklar verkligheten innebär att resultatet av undersökningen ger en förenklad och 
möjligen snedvriden bild. Detta kommer att behandlas i det avslutande kapitlet då resultatet 
från analysen diskuteras.  
 
Att studera hypoteser riskerar också att ge en förenklad bild då nyanser kan gå förlorade. 
Detta på grund av att antingen en tydlig falsifiering eller verifikation eftersträvas. Nyanserna 
kan istället fångas upp i avslutningen genom en diskussion om tyngden i bevisföringen av 
respektive hypotes. I händelse av att någon hypotes inte går att klart bekräfta eller falsifiera 
blir det svårare att avgöra huruvida detta fall kan förstås utifrån vald teori eller inte.  
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4. Analys 
 
Prövningen av hypoteserna visar att tvångsmakt enligt Papes kriterier misslyckades i OUP, då 
inget av NATO:s villkor accepterades och regeringen led ett totalt militärt nederlag. Nekande 
flygföretag med hög stridseffektivitet genomfördes och stora delar av de libyska väpnade 
styrkorna slogs ut med hög militär sårbarhet som konsekvens. Dock uppnåddes inte 
strategisk effektivitet eftersom operationen inte medförde en avgörande 
beteendeförändring hos makthavarna i regeringen. Sammanfattningsvis innebär detta att 
teorin inte lyckades förklara utfallet. 
 
Den 15 februari 2011 inleddes protesterna som så småningom skulle leda till ett libyskt 
inbördeskrig. Gaddafiregimen hade svårt att hantera upploppen som följde de inledningsvis 
fredliga demonstrationerna, och reagerade genom att angripa civilbefolkningen.55 UNSCR 
1970 som antogs den 26 februari krävde att attackerna mot civila skulle upphöra och införde 
sanktioner såsom vapenembargon samt frysning av ekonomiska tillgångar.56 Införandet av 
en flygförbudszon diskuterades, men fick inledningsvis svagt stöd. Debatten tog fart i mitten 
av mars till följd av Gaddafis aggressiva uttalanden, och UNSCR 1973 antogs den 17 mars på 
grunderna responsibility to protect.57 Denna resolution innebar utöver UNSCR 1970 
upprättandet av en flygförbudszon samt auktoriserade alla medel förutom ockuperande 
styrkor för att hindra attackerna mot civilbefolkningen.58 Flera NATO-medlemmar inledde 
nationella operationer, vilka från och med 25 mars skulle komma att omfattas av NATO:s 
Operation Unified Protector. Datum som är värda att nämna är den 23 augusti då rebellerna 
tog kontroll över Tripoli, samt den 20 oktober då Gaddafi tillfångatas och dödas av 
rebellstyrkor. Med övergångsregeringen vid makten avslutades OUP den 31 oktober av 
NATO som en lyckad insats där de militära målsättningarna uppnåtts.59 
 

1. Den sittande libyska regeringen uppfyllde NATO:s krav innan operationens slut 
- Falsifierad 

 
En koalition består av flera aktörer, där det är möjligt att parternas enskilda agenda skiljer 
sig från koalitionens. Så var fallet i OUP. Under operationens gång uttryckte framförallt USA, 
Storbritannien och Frankrike krav på att Gaddafi skulle lämna makten.60 Detta omfattades 
inte av resolutionerna, och ett flertal andra länder menade att de inte ville stöda en 
dekapitationskampanj.61 Om kraven som ställs är otydliga blir det svårare för den utsatta 
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parten att veta vad som efterfrågas, därav kan dessa meningsskiljaktigheter försvårat för 
koalitionen att lyckas med tvångsmakt. I samband med att operationen förlängdes i juni 
förkunnade dock även NATO att de ansåg att Gaddafi borde avgå.62 De av NATO ställda 
kraven som räknas upp nedan anses dock tydligt kommunicerade och därför bör 
Gaddafiregimen varit införstådda med vad som efterfrågades. 
 
Den 14:e april så förtydligade NATO sina krav i ett pressmeddelande som löd: 
 
"A high operational tempo against legitimate targets will be maintained and we will exert 
this pressure as long as necessary and until the following objectives are achieved: 
 

 All attacks and threats of attack against civilians and civilian-populated areas have 
ended; 

 The regime has verifiably withdrawn to bases all military forces, including snipers, 
mercenaries and other para-military forces, including from all populated areas they 
have forcibly entered, occupied or besieged throughout all of Libya, including 
Ajdabiyah, Brega, Jadu, al Jebal al Gharbiyah, Kikla, Misrata, Nalut, Raslanuf, Yefrin, 
Zawiyah, Zintan and Zuara; 

 The regime must permit immediate, full, safe and unhindered humanitarian access to 
all the people in Libya in need of assistance."63 

 
Dessa krav accepterades aldrig av den sittande regeringen. Motståndet fortsatte trots att 
Tripoli intagits av rebellerna och Gaddafis maktbas fallit. Så sent som 20 september, cirka en 
månad efter Tripolis fall, bedrevs det enligt Turnbull intensiva strider i städerna Ban Walid 
och Sirte.64  Detta visar att de regimlojala styrkorna aldrig lämnade städerna och således att 
villkoret inte uppfylldes. Vidare placerade den libyska flottan ut minor intill Misrata i syfte att 
hindra humanitärt bistånd, vilket visar på intentionerna hos regimen.65 Mineringen 
upphörde efter att flottan slagits ut, dock är detta väsensskilt från att acceptera krav på fri 
lejd för bistånd. Slutligen har inga uttalanden från den sittande regimen om att villkoren 
ovan ska efterlevas återfunnits. Visserligen upphörde stridigheterna mellan rebellerna och 
de regimtrogna väpnade styrkorna till slut, men detta var först efter att Gaddafi undanröjts 
och den nya NATO-vänliga regeringen tillträtt. Eftersom kraven inte hörsammades av den 
part som utsattes för tvångsmakt kan därför hypotesen räknas som falsifierad. 
 

2. De regimlojala väpnade styrkorna hade vid tidpunkten för Gaddafis död kapacitet 
att utgöra ett organiserat hot mot operationen - Falsifierad 

 
I början av 2011 var de libyska styrkorna med sina ca 75 000 man numerärt bland de största i 
Afrika. Dessa styrkor bestod av outbildad personal och vanskött materiel. Det libyska 
flygvapnet utgör ett beskrivande exempel med sina 170 MiG-23, där högst 20 procent 
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beräknas varit luftvärdiga.66 Bristerna ledde till att stora delar av de libyska väpnade 
styrkorna snabbt kunde neutraliseras och på så sätt inte påverka operationen. Inom en 
vecka efter att UNSCR 1973 trätt i kraft förkunnade den operationelle befälhavaren över 
Royal Air Force att "Their [Libyens] air force no longer exists as a fighting force".67 Även det 
stationära luftförsvaret var inom loppet av dagar utslaget, vilket ökade koalitionens 
rörelsefrihet över Libyen.68 I syfte att vägra den libyska flottan att genomföra 
stödoperationer till armén slog franskt och brittiskt stridsflyg i slutet av maj ut majoriteten 
av de libyska fartygen.69 För att ytterligare begränsa regimens handlingsalternativ 
neutraliserade även koalitionen 20 stycken av regimens 40 ballistiska missiler.70 Den samlade 
effekten av attackföretagen innebar att hotet som de libyska väpnade styrkorna utgjorde 
minskade betydligt och NATO själva hävdar att de efter en månad minskat Gaddafis militära 
medel med 33 %.71 Två faror kvarstod dock: den libyska armén samt mobila luftvärnssystem. 
 
Armén utgjorde i sig inget direkt hot mot NATO-styrkorna, däremot var deras numerär och 
teknologiska övertag förödande för rebellerna.72 NATO:s statistik visar att anfallen mot 
raketramper, stridsvagnar och övriga militära fordon var konstant genom hela 
operationen,73 vilket avslöjar att armén genom hela operationen hade materiel att tillgå. 
Detta betyder att man inte lyckades slå ut armén på samma sätt som man gjorde med 
flottan, flygstridskrafterna och luftvärnet.  
 
Dock bedömdes de regimtrogna innan slutet av juni, det vill säga 3 månader in i 
operationen, ha förlorat förmågan att genomföra offensiva uppdrag.74 Anledningen till detta 
kan ha varit att ledningscentraler genom hela operationen listades som prioriterade mål 
vilka flygstridskrafterna med framgång anföll,75 vilket försvårade för armén att uppträda 
organiserat. Slutligen begränsades kapaciteten ytterligare dels på grund av att de regimlojala 
valde att sprida ut sig för att undvika hotet från ovan76 och således inte kunde övermanna 
rebellerna med lätthet. Dels för att de nekades tillgång till bland annat stridsvagnar, då dessa 
utgjorde lätta mål för flygstridskrafterna.77 Därmed kan inte armén anses ha utgjort ett hot 
som på ett betydande sätt hindrade NATO:s operation, vilket bidrar till en falsifiering av 
hypotesen. 
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Luftvärnssystemen utgjorde främst ett hot mot långsamflygande plan, såsom AWACS och 
andra ledningsplattformar. I och med flera koalitionsmedlemmar saknade starka incitament 
att delta i operationen så var tröskeln för egna förluster låg.78 Å andra sidan begränsades 
effektiviteten hos de regimtrogna även här av outbildad personal och eftersatt underhåll. 
Hotet från luftvärnssystemen kunde minimeras med hjälp av motmedel såsom remsor, 
facklor samt störning men också genom uppträdande i form av fart och höjd.79 Endast ett 
NATO-plan kraschade under operationen, och detta till följd av tekniska problem.80 
Koalitionen får därför anses ha framgångsrikt undvikt hotet från luftvärnssystemen. 
 
Med majoriteten av förmågorna neutraliserade, och de kvarståendes förmåga till 
organiserat motstånd reducerat till den grad att de inte kan hindra koalitionens operationer 
får denna hypotes anses falsifierad. 
 

3. Till följd av NATO:s nekande uppträdande klassades den militära sårbarheten hos 
de regimtrogna styrkorna som hög eller mycket hög - Bekräftad 

 
Papes kausalitetskedja består som tidigare nämnt av force->targets->mechanism->political 
change och syftar till att avgöra vilken tvångsmaktsstrategi som används i ett visst fall. 
 
Den typ av ammunition som användes av stridsflyg under OUP bestod enbart av 
precisionsstyrd ammunition (PGM)81, vilket kan jämföras med Operation Allied Force där ca 
30 % av ammunitionen hade någon form av styranordning.82 En anledning till valet av 
ammunition i OUP var att NATO hade hårda krav på att minimera civila skador, då UNSCR 
1973 grundades i försvaret av civila. Tack vare god precision och gediget underrättelsearbete 
lyckades NATO undvika civila skador i större utsträckning än tidigare, vilket 
uppmärksammades av Human Rights Watch.83 Däremot så uppges över 900 000 personer ha 
flytt Libyen till följd av konflikten, vilket har skapat långsiktiga problem för landets 
återuppbyggnad.84 Detta är jämförbart med fall som konflikten Iran-Irak, då Papes 
bedömning av den civila sårbarheten varit medel, på grund av relativt få dödsfall men stor 
påverkan på befolkningen.85 Att NATO lyckades undvika civila dödsfall innebar mindre press 
från hemmaopinionen och kan ha bidragit till möjligheten att förlänga operationen. 
 
I operationens inledande skede fanns tydliga prioriteringar avseende målval. Först och 
främst anfölls stationära delar av luftförsvarssystemet såsom ledningscentraler, hangarer 
och stationära luftvärnssystem, samt de trupper som utgjorde ett direkt hot mot civila.86 
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Detta syftade till att på kort tid kunna etablera luftherravälde och därmed skydda 
civilbefolkningen. I och med att koalitionen lyckades neutralisera det akuta hotet och uppnå 
luftherravälde inom dagar så skiftades fokus till nya mål. 
 
Ammunitionslager och andra militära förråd var prioriterade mål.87 Syftet var att påverka 
utfallet genom att på sikt minska tillgänglig krigsmateriel för de libyska väpnade styrkorna, 
vilket klassas som strategisk interdiktion. Det är dock inte klart om det hann uppstå en 
materielbrist på den regimlojala sidan. Som Pape påpekar är strategiska anfall på djupet 
effektfulla främst i utnötningskrig och har i övrigt liten påverkan.88  
 
Andra prioriterade målval genom OUP var ledningsresurser samt förstärkningar i form av 
stridsvagnar och artilleri.89 Genom att göra detta sökte NATO hindra samordning på 
slagfältet och på kort sikt neka motparten tillgång till den materiel som gav dem ett övertag 
mot rebellerna. Dessa anfall på djupet hindrade, likt förklaringen i förra hypotesen, den 
libyska armén från att kraftsamla, samverka samt nyttja sina tyngre stridsfordon och ökade 
därmed den militära sårbarheten. Detta är vad Pape benämner operationell interdiktion och 
är en mekanism med tydlig koppling till nekande strategier. Den flygförbudszon som 
upprättades får anses vara nekande då den också syftade till att hindra de libyska styrkorna 
från att bruka sin tillgängliga materiel. 
 
Avseende stöd till marktrupper (Close Air Support) så förnekade NATO genom uttalanden 
som "NATO is not the opposition's air force" att de genomförde denna typ av operationer.90 
Dock är menar Lindvall och Forsman att det är tydligt att koordinationen mellan 
attackföretagen och rebellstyrkorna blev bättre allteftersom OUP fortlöpte. Grunden till 
detta tros vara de specialstyrkor som fanns på plats.91 Phillips menar att den samordning 
som specialstyrkorna bidrog med var avgörande för att rebellerna skulle kunna återta 
initiativet och inta Tripoli.92 Även om markkomponenten inte var integrerad i koalitionen, så 
menar Gaub att den var avgörande för den militära framgången93 vilket talar för Papes samt 
Horowitz och Reiters påståenden om att luftmakt fungerar bättre då den samordnas med 
markstyrkor. Då CAS-företagen i kombination med rebellstyrkorna innebar en ökad slagkraft 
mot Gaddafis styrkor klassas detta som nekande strategier med högre militär sårbarhet som 
följd. 
 
Den politiska förändringen som eftersträvades var att få attackerna mot civila att upphöra, 
annars skulle resolutionen genomdrivas med militära medel. Eftersom att detta stämmer bra 
in på beskrivningen av tvångsmakt, att få motparten att upphöra med ett beteende annars 
så kommer åtgärder att vidtas, så kan OUP klassas som en tillämpning av tvångsmakt.  
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Angående timing och intensitet så uttalade NATO själva intentionen att hålla ett högt 
operationellt tempo så länge som det krävdes.94 Detta återspeglas i den förhållandevis 
konstanta mängden flygföretag som genomfördes enligt NATO:s statistik.95 Å andra sidan 
genomfördes inte OUP utan begränsningar. NATO hade problem med att uppnå 150 
flygföretag per dygn, endast en tredjedel av vad som flögs i Kosovo 1999, vilket tyder på 
brister och nedskärningar.96 Det är främst inom tre områden där bristerna visar en påverkan 
på det operationella tempot: antal stridsflyg, underrättelseresurser samt tillgången på 
PGM:s. Sloggett menar att en ökad tillgång på stridsflygplan hade möjliggjort en högre 
uppdragsfrekvens. Däremot hade detta utan ökade stödresurser inneburit en högre risk för 
bland annat oavsiktlig skada och således var inte antalet stridsflygplan ensamt den 
begränsande faktorn.97 Koalitionsmedlemmar med förhållandevis små flygstridskrafter, som 
Norge och Danmark, förbrukade en stor del av landets egna PGM. Bristen åtgärdades enligt 
Lindvall och Forsman genom att USA samt Tyskland bidrog med fler stridsdelar.98 Avseende 
underrättelser så saknade koalitionen aktuell information att bygga målprofiler ifrån. I 
princip allt underlag fick inhämtas efterhand av de begränsade ISTAR-resurserna 
(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance).99 Med hänsyn till de 
tidigare nämnda kraven på liten oavsiktlig skada var utförliga måluppgifter av central 
betydelse för att kunna genomföra attackföretag. Med facit i hand går det att konstatera att 
ingen av dessa tre faktorer på egen hand utgjorde en avgörande begränsning. Bättre 
förberedelser alternativt förmåga att bedriva mer frekventa underrättelseföretag 
tillsammans med ökad tillgång på stridsflygplan och PGM:s kunnat innebära ett högre 
operationstempo.  
 
Att nå högsta möjliga frekvens med begränsade resurser innebär dock slitage både på 
personal och på materiel vilket påverkar uthålligheten negativt. Phillips förklarar att om 
stridigheterna hade fortsatt med samma intensitet efter september hade RAF inte kunnat 
fortsätta till följd av de risker som det innebär att pressa sina styrkor.100 Även det faktum att 
NATO väntat sig kunna avsluta operationen tidigt samt att hemmaopinionen var otålig till 
följd av tidigare långa krig såsom det i Irak påverkade möjligheterna att föra ett utdraget 
krig. Sloggett menar att Gaddafi mycket väl kunnat ta sig ur konflikten om han köpt sig tid, 
vilket han hade gjort genom att förhålla sig mer passiv.101 Papes kriterie för hög militär 
sårbarhet, "possible to inflict enough attrition to reduce the opponent's commitment to 
control the territory"102 stämmer in bra på situationen som rådde under OUP. 
 
I kontrast mot den begränsade uthålligheten står de ovan beskrivna och stridseffektivt 
genomförda nekande operationerna vilka minskade de libyska väpnade styrkornas förmåga 
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att nå sina militära målsättningar. I en studie som färdigställdes av Cordesman och Vira i juni 
2011 så drogs slutsatsen att de mest troliga utfallen skulle vara antingen en 
fredsöverenskommelse, en kollaps av de libyska väpnade styrkorna eller att Gaddafi skulle 
omkullkastas.103 Det mesta talar för att NATO till följd av nekande operationer skaffat sig en 
militär fördel. Sammanfattningsvis innebär detta, tillsammans med den begränsande 
uthållighen, att den militära sårbarheten klassas som hög enligt Papes kriterier och 
hypotesen kan bekräftas. 
 
 

4. Regimens beslutsfattade förändrades i takt med faserna i NATO:s operation  
- Falsifierad  

 
Konflikten delas här in i flera faser för att tydligare illustrera hur NATO:s agerande påverkade 
Gaddafi och hans regering.  Det första skeendet sträcker sig från upprorets utbrott den 17:e 
februari tills det att UNSCR 1973 träder i kraft. Det pågår under denna fas stridigheter mellan 
regimlojala styrkor och oppositionen. Omvärlden reagerar främst genom att evakuera sina 
invånare som jobbar i eller besöker Libyen, samt att informera Gaddafi om att militära 
medel, såsom ett implementerade av en flygförbudszon, inte är uteslutna om inte 
attackerna mot civila upphör.104  Clarke gör bedömningen att Gaddafi och hans arvinge vid 
det här laget "evidently felt that they could snuff out the rebellion before any of this could 
take effect". 105 I denna fas lyckades alltså inte koalitionsländerna med sitt agerande 
åstadkomma en positiv beteendeförändring hos Gaddafi eller hans regering. 
 
Nästa fas inleds av att omvärlden med stöd av UNSCR 1973 ingriper genom att som tidigare 
beskrivit slå ut regimlojala styrkor, luftstridskrafter samt luftvärn. Dagen innan de första 
attackföretagen utlyste de Gaddafilojala styrkorna vapenvila, vilken bröts kort efteråt av 
okänd part.106 Efter att de första flygföretagen genomförts besvarades omvärldens 
ingripande av Gaddafi genom att han manade den libyska befolkningen till att ta till vapen 
och försvara sitt land mot angriparna.107 Under denna tid sker ett flertal avhopp från den 
libyska regeringen. Till deserteringarna räknas bland andra in- och utrikesministrar, 
ambassadörer och fem generaler.108 Luftangreppen fortsätter med samma frekvens som 
tidigare, och Gaddafivänliga medier söker förstöra angreppens legitimitet genom att visa 
upp bombnedslagsplatser och skadade civila.109 Anfallen mot rebellerna och av dem 
kontrollerade städer, såsom Brega, fortsätter.110 Likt tidigare varierar responsen från Gaddafi 
och hans regering. Hot om att attackera skepp med humanitärt bistånd följs dagen efter upp 
med vädjan om vapenvila och frågor om varför NATO anfaller Libyens befolkning. NATO 
ansåg att förslagen om vapenvila saknade trovärdighet och efterfrågade att attackerna mot 
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civila skulle upphöra innan förhandlingar inleddes.111 Det var i den senare hälften av denna 
fas som NATO:s kampanj i större utsträckning antog karaktären av ett utnötningskrig. På 
grund av deserteringarna från regeringen får denna fas anses ha haft viss effekt på 
motparten. Eftersom problemet med attackerna mot civila kvarstod och avhoppen inte 
påverkade Gaddafi i önskad riktning så uppnåddes ändå inte några avgörande 
beteendeförändringar. 
 
Den sista fasen inleds av att rebellerna i juni påbörjar en framgångsrik motoffensiv och intar 
flera städer inom en kort period.112 I samband med detta gör Gaddafis talesman uttalandet: 
"We believe NATO understands that its military campaign is failing miserably".113 Detta och 
andra liknande uttalanden får Sloggett att ifrågasätta regimens förmåga att uppfatta den 
politiska och militära situationen.114 Under denna fas uppger Central bank of Libyas f.d. chef 
att både Gaddafis monetära resurser samt bränsledepåer börjar ta slut, vilket innebär att en 
NATO-seger ses som mycket trolig.115 Till följd av specialstyrkornas insats är rebellerna, som 
påbörjat sin väg mot Tripoli, nu än mer koordinerade med NATO med förbättrad effektivitet 
på slagfältet som följd. Den 23 augusti intar rebellerna Tripoli, vilket av Turnbull betecknas 
som slutet på Gaddafis välde. Trots detta fortsätter striderna ändå fram tills Gaddafis död i 
Sirte, den 20 oktober 2011.116 Inte heller under denna fas frambringades en positiv 
beteendeförändring hos Gaddafi eller hans närmaste. 
 
Även om regeringsmedlemmar, i huvudsak under den andra fasen, visade att de motsatte sig 
Gaddafis handlingar genom att desertera åstadkoms inga önskade beteendeförändringar 
hos makthavarna. Därav anses hypotesen vara falsifierad. 
 
4.5 Resultat  
 
Inledningsvis går det i linje med falsifieringen av den första hypotesen konstatera att OUP 
inte förmådde att påverka den sittande regimen till att de accepterade villkoren. Den andra 
hypotesen visar att de libyska styrkorna försatts i ett totalt militärt nederlag vilket betyder 
att även om villkoren accepterats så hade det inte räknats som framgångsrik tvångsmakt, 
såvida det inte skett vid ett tidigare skede i konflikten.  Detta får till följd att OUP enligt 
Papes kriterier klassas som ett tvångsmaktsmässigt misslyckande.  
 
Att hypotes 3 bekräftades visar dock att koalitionen agerade på det vis som Pape 
förespråkar, och åstadkom på så sätt en hög militär sårbarhet hos motparten. Alltså får 
nekande strategier anses som användbara för att minska motpartens militära förmåga. 
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Däremot går det inte att återfinna det för teorin avgörande sambandet mellan hög militär 
sårbarhet och framgångsrik tvångsmakt, och därför lyckas inte teorin förutsäga utfallet.  
 
Tillsammans visar andra, tredje samt fjärde hypotesen i vilken del av genomförande som 
resultaten uteblev. NATO:s agerande överensstämmer med Papes förespråkade taktik och 
utfördes dessutom med hög stridseffektivitet. Konsekvenserna av flygföretagen var att stora 
delar av de libyska väpnade styrkorna neutraliserades och den militära sårbarheten kunde 
klassas som hög. Däremot visade prövningen av den fjärde hypotesen på att operationen 
inte innebar en avgörande påverkan på Gaddafiregimen, och därmed uppnåddes inte 
strategisk effektivitet. 
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5. Avslutning 
 
I den avslutande diskussionen kopplas studiens resultat mot forskningsproblemet, för att 
följas av resonemang om resultatets betydelse för teorin och hur metod samt 
forskningsprocessen påverkat studiens utfall. Därefter kommer diskussionens resultat att 
belysas utifrån yrkesrollen som officer i flygvapnet. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
 
Analysen visade på att Papes teori inte kunde förklara utfallet utifrån de angivna kriterierna, 
men det finns ändå belägg för att påstå att tvångsmakten inte var verkanslös. Detta på grund 
av deserteringarna från Gaddafiregimen samt att tvångsmaktsutövandet kan ha bidragit till 
att den efterföljande övergångsregeringen valde att arbeta med NATO. Att detta enskilda fall 
inte kunde förklaras innebär inte en nämnvärd påverkan på teorins giltighet, däremot väcks 
frågor om hur en motpart som inte är en rationell beslutsfattare kan påverka utfallet, och att 
detta kan innebära en svaghet för tvångsmaktsteorier i allmänhet. Valet av metod och 
material innebar inte en begränsning för undersökningen. Beredskap för att tvångsmakt kan 
dra ut på tiden, samt vikten av att uppnå strategisk effektivitet är lärdomar som är av 
relevans för yrkesutövningen. För att vidare studera Libyenkonflikten rekommenderas en 
undersökning av kriget på marken, och vad gäller tvångsmaktsteori så kan rationalitet hos 
motparten i de fall då Papes teori inte kan förklara utfallen vara en utgångspunkt. 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Forskningsproblemet som studien sökte svar på var om Papes teori, trots brist på 
integrerade marktrupper och att en avsatt ledare till synes innebar slutet på insatsen, kunde 
förklara utfallet i OUP. Resultatet visade att även om genomförandet skapade möjligheter 
för framgångsrik tvångsmakt, så räknas utfallet enligt Bombing to Win inte som lyckat och 
därmed var teorin ogiltig i denna kontext. Dock råder samstämmighet bland författarna 
bakom det empiriska materialet om att OUP ändå var en militär framgång. Det går att 
argumentera för att den nya regimen till följd av operationen insåg att det var bäst att följa 
NATO:s direktiv, vilket skulle innebära att de militära målsättningarna uppnåddes till följd av 
tvångsmakt. Något som också talar för att tvångsmakten hade effekt var avhoppen från 
regeringen. Det väcker dock frågan om Gaddafis vägran att följa resolutionen var tillräckligt 
för att ett totalt militärt nederlag skulle krävas. En försvårande faktor kan ha varit att ett 
blandat budskap nådde Gaddafi till följd av att flera enskilda koalitionsmedlemmar uttryckte 
krav på hans avsättning, vilket inte omfattades av resolutionen.  
 
Under operationen har det enligt tvångsmaktsteori passerats två gränser, gränsen då R 
(Värdet av fortsatt motstånd) understeg 0 i tvångsmaktsekvationen, alltså då Gaddafi 
teoretiskt sett borde accepterat kraven, samt då totalt militärt nederlag inträffade. Båda 
dessa händelser är svåra att bestämma men är av intresse för fortsatt diskussion.  
 
Värdet av fortsatt motstånd kan ha pendlat under operationens gång. Det effektiva 
eldöppnandet som inom dagar gav NATO handlingsfrihet gjorde att den militära sårbarheten 
ökade hastigt, vilket medförde att chanserna för framgång för Gaddafi såg små ut. Här hade 
eventuellt en rationell motpart accepterat villkoren, men Gaddafi fortsatte att erbjuda 
motstånd. När mängden lättillgängliga mål minskat men Gaddafi var kvar vid makten ökade 
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hans möjlighet att härda ut angreppet. Dock sinade som nämnt både bränsledepåer och 
bankkonton, samtidigt som NATO bedrev strategisk interdiktion i syfte att minska 
regimstyrkornas uthållighet. Detta gjorde det endast till en tidsfråga innan värdet av fortsatt 
motstånd understeg 0 återigen. 
 
Tillfället för totalt militärt nederlag bedöms ha inträffat i slutet av augusti då Tripoli intogs av 
rebellerna, eftersom att det var då regimens maktbas föll, och med den förmågan att utöva 
organiserat motstånd. En fråga som väcks är om värdet för fortsatt motstånd hade hunnit 
sjunka tillräckligt för att göra det intressant för Gaddafi att acceptera villkoren innan det 
militära nederlaget inträffade. Uppgifterna om att den libyska regimens tillgångar var 
nästintill slut publicerades i juni, varvid det torde ha funnits ett tidsfönster då värdet av 
fortsatt motstånd var lägre än 0 samtidigt som de regimlojala fortfarande hade 
motståndskapacitet. 
 
De möjliga anledningar som analysen ger till varför Papes teori inte klarade av att förklara 
OUP är att teorin inte sätter konflikten i ett större sammanhang och därför felaktigt 
bedömer insatsen som ett misslyckande, samt att motparten inte kan påstås ha agerat 
rationellt. Att regeringens avgång efterfrågades kan ha varit en bidragande anledning genom 
att fredsvillkoren höjdes. Eventuellt kan avsaknaden av en ockupationsstyrka gjort hotet mer 
avlägset för beslutsfattarna i Libyen och därmed minskat tvångsmaktens effekt. Möjligheten 
att insatsen avgjordes på marken och därför är svår att förklara utifrån luftkriget finns också. 
 
5.2 Teoridiskussion 
 
Till följd av att tvångsmakten misslyckades så konfirmerar denna studie Horowitz och Reiters 
slutsats om att krav på regeringsbyte utgör en försvårande faktor. Att arbeta koordinerat 
med en markstyrka korrelerade i samma studie med framgång. I detta fall är det svårt att 
avgöra vilken grad av samordning som skedde mellan NATO och rebellerna. Vidare är det 
troligen inte endast grad av samordning som ger skillnad i effekt, då enbart det hot som en 
ockupationsstyrka utgör bedöms kunna påverka motparten att ändra sitt beteende, vilket 
resolutionen uteslöt.  Tydligt var dock att koordinationen var bidragande till en högre militär 
sårbarhet och militär framgång. 
 
Undersökningen visade att nekande strategier kräver en mottaglig motpart för att strategisk 
effektivitet ska vara möjligt. Sällan får man välja sin fiende, och därmed skulle detta medföra 
en begränsning för nekande strategier. Om det inte på förhand går att säga om motparten är 
mottaglig och rationell så faller Papes förespråkade tillvägagångssätt på liknande kritik som 
han utsätter dekapitation för. Den kritiken syftade på svårigheterna med att förutsäga vem 
som tar över makten efter en avsatt ledare. Avseende nekande strategier blir det istället 
svårigheterna med att förutsäga om motparten kommer fatta rationella beslut.  
 
I ett större perspektiv innebär det faktum att teorin inte kunde förutsäga utfallet inte så 
mycket för statistiken. Adderar man detta resultat till Horowitz och Reiters studie sjunker 
andelen korrekta förutsägningar från 92 % (49/53) till 91 % (49/54). Problemet med 
rationalitet i motpartens beslutsfattande och benägenheten att inleda förhandlingar är av 
större intresse, särskilt på kort sikt. Den asymmetriska karaktären som präglar konflikter i 
början av 2000-talet ger inte möjlighet till fredsavtal på samma sätt som under 1900-talet. 
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Om detta innebär färre fredsförhandlingar med färre accepterade villkor som följd kommer 
tvångsmaktteorier i allmänhet att behöva uppdateras och anpassas för att förbli relevanta. 
Denna uppsats har därmed bidragit till att synliggöra en möjlig svaghet i Papes teori. 
 
5.3 Reflektion kring metodval och tillvägagångssätt 
 
Avseende hur väl material och metod prövade upplägget så får materialet till att börja med 
anses som tillräckligt för att besvara frågeställningen, i synnerhet de tre första hypoteserna. 
Källorna som användes till den fjärde hypotesen var samstämmiga, däremot visar inte 
regimens uttalanden nödvändigtvis inte hela bilden. Att få en större inblick i den 
beslutsprocess som pågick hos Gaddafi och hans närmaste hade kunnat bringa ytterligare 
klarhet i frågan varför beteendeförändringen uteblev. Antalet källor har upplevts som högt, 
vilket visserligen har medfört att innehållet alltid har kunnat kontrolleras mot övrigt material 
men också att den stora informationsmängden gjorde analysen mer svårhanterlig.  
 
Vad gäller val av metod så får beslutet att inte använda samma fria ramverk som Pape anses 
som lyckat. Hypoteserna bidrog till att skapa systematik och struktur i undersökningen, och 
skulle i ett mer generellt utförande kunna användas till andra fallstudier där Papes teori 
utgör grunden. Problematiken med att eventuellt nå tvetydiga resultat vid undersökningen 
av enskild hypotes upplevdes inte. Därför fick resultatet förhållandevis lite nyans. Detta 
berodde snarare på de avgränsningar som teorin innebar än att metoden skulle vara 
otillräcklig, och alternativa förklaringar har kunnat fångas upp i detta avslutande kapitel. 
 
Den tidiga förutfattade meningen om att OUP skulle vara ett exempel på framgångsrik 
tvångsmakt visade sig efter genomförd undersökning vara felaktig, vilket kan utgöra exempel 
på det öppna förhållningssätt som har präglat undersökningen. Detta tillsammans med val 
av metod och tillgång på empiri gör att arbetet på ett trovärdigt sätt visar att Papes teori 
inte klarade av att förutsäga utfallet av OUP. Studien lyckas dock inte fastställa anledningen 
till varför det nekande agerandet inte följdes av ett förändrat beteendemönster, utan detta 
förefaller endast i ljuset av resultatdiskussionen bero på att motparten inte kan anses ha 
varit en rationell beslutsfattare. 
 
5.4 Relevans för yrkesutövningen 
 
Försvarsmakten som organisation är inte dimensionerad för att på egen hand utöva 
tvångsmakt, men likt Libyenkonflikten kan Sveriges väpnade styrkor i framtiden komma att 
ingå i koalitioner och behöver därför kunna möta de krav som tvångsmaktsutövande ställer. 
Libyen visade som Pape påstod att en angripare bör vara redo att betala det fulla priset för 
militär seger om denne vill bruka tvångsmakt. Eftersom våra grannland med liknande 
flygplansnumerär, särskilt Norge, pressades till det yttersta under OUP får Sverige, i 
händelse av att vi ska bedriva flygföretag av samma karaktär, vara beredd på att 
uthålligheten kommer att innebära en utmaning. Att likt beslutsfattarna som hoppas på ett 
snabbt avgörande genom dekapitation, tro att det går att komma undan med en begränsad 
nekande insats är farligt och kan innebära att försvaret underdimensioneras med nedsatt 
förmåga som följd. I Libyen så bidrog Sverige inte med attackförmåga, och med den 
utrikespolitik som förs är det visserligen möjligt att så även är fallet vid nästa insats. Dock är 
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det en förmåga som svenska stridspiloter övas i för att kunna bruka om så krävs, och  därför 
är det ändå av intresse att uppnå ett visst mått av uthållighet. 
 
Ytterligare en lärdom av relevans för hela Försvarsmakten är skillnaden mellan 
stridseffektivitet och strategisk effektivitet. Förmågan att med precision leverera verkan i 
målet tar inte Försvarsmakten närmre målsättningarna om inte målen är valda med hänsyn 
till strategisk effektivitet. En politisk förändring är vad som i slutändan eftersträvas, och för 
att åstadkomma det räcker inte individuella insatser. Det krävs en fungerande kedja, från 
högsta beslutfattare till soldaten, sjömannen eller piloten som kramar avtryckaren. Med 
dagens begränsade resurser blir det av ännu större vikt att med få uppdrag uppnå högsta 
möjliga politiska förändring. 
 
Att använda vetenskapliga metoder för systematiskt granska konflikter möjliggör just den 
typen av teoretisk anpassning som det åsyftades på i slutet av teoridiskussionen, när 
tvångsmaktsteorins fortsatta relevans diskuterades. Granskningen möjliggör att trender kan 
urskiljas, trots att krig och konflikter är komplexa fenomen. Om undersökningarna 
kompletteras med ett vetenskapligt förhållningssätt i den dagliga yrkesverksamheten, där 
det är tillåtet att ifrågasätta normer, skapas goda förutsättningar för att bättre förstå de 
domäner som Försvarsmakten verkar i. 
 
5.5 Fortsatt forskning  
 
Papes teori kunde inte förklara utfallet av OUP. Att pröva empirin fast med andra teorier kan 
komma att bidra med en förklaring. Att lägga fokus på händelserna som följde Gaddafis död 
med dekapitation som utgångspunkt, alternativt att använda en mer markinriktad teori för 
att isolera och undersöka konflikten mellan rebeller och regimlojala styrkor kan med fördel 
användas för att forska vidare i detta spår. 
 
En eventuell brist i teorin som uppenbarade sig var hur motpartens förmåga att fatta 
rationella beslut påverkar möjligheterna att lyckas med tvångsmakt. Att undersöka 
beslutsfattare och deras handlingar i andra fall där tvångsmakt misslyckats kan bidra med 
förståelse för när tvångsmakt inte kommer att åstadkomma positiva beteendeförändringar 
hos den angripa parten. 
 
Materialet som fanns att tillgå kunde svara på de forskningsfrågor som operationaliserats 
fram. Dock hade det varit intressant att få mer inblick i beslutsprocesserna hos respektive 
part. Hos NATO för att få reda på i vilken grad utfallen av flygföretagen stämde överens med 
intentionerna, och hos Gaddafiregimen för att mer precist kunna undersöka reaktionerna 
mot NATO:s operation. Resultatet av denna studie visar att strategisk effektivitet inte 
uppnåddes. En djupare analys hade kunnat bidra med en förklaring till varför den positiva 
beteendeförändringen uteblev. 
 
Trots viss samordning kan inte rebellstyrkorna jämställas med en integrerad marktrupp. En 
jämförande fallstudie mellan inhemska styrkor och insatsförband kopplat mot luftarenan 
skulle kunna tydliggöra skillnaderna i effektivitet, och därmed hjälpa till att i framtiden 
avgöra om en ockuperande styrka behövs för att uppnå målsättningarna. 
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