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- En jämförande fallstudie på insatsen i Bosnien 1993 och insatsen i Libyen 2011 

 
ABSTRACT:  
No-fly Zones have been used in three recent conflicts. For every intervention the time taken 
to achieve the end-state has decreased. It took twelve years in Iraq, three years in Bosnia and 
only nine months in Libya. NATO was part of the intervention in both Bosnia and Libya, fac-
ing almost the same size of opponent, but it took them four times longer to achieve the end-
state in Bosnia compared to Libya.  
 
The purpose of this essay is to analyze this difference in the time taken to achieve the end-
state with a structured focused comparison of Bosnia and Libya based on Robert Pape´s 
theory of coercion with a focus on No-fly Zones. 
 
The results show that the mandate can explain the difference. In Libya NATO had the oppor-
tunity, due to the mandate, to use pre-emptive strikes, which they did not have in Bosnia. 
The lack of a mandate to use pre-emptive strikes in Bosnia made it impossible for NATO to 
put their threats into effect, which is one explanation why it took four times longer to 
achieve the end-state in Bosnia.  
 
Nyckelord: 
No-fly Zone, Libyen, Bosnien, Deny Flight, Deliberate Force, Unified  Protector, Robert Pape, 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

En flygförbudszon är ett exempel på användandet av nekande tvångsmakt som beskrivs 

i Robert Pape´s bok, Bombing to win (1996).1 2011 använde NATO sig av en flygförbuds-

zon under insatsen i Libyen (Operation Odyssey Dawn och Operation Unified Protector) 

och i och med ett uppnått end-state2 endast nio månader senare ansågs detta som en 

lyckad operation av många.3 Två gånger tidigare hade flygförbudszoner tillämpats, 1991 

i Irak och 1993 i Bosnien, dock utan att vara i närheten av ett uppnått end-state lika 

snabbt som detta skedde under operationen i Libyen.4  

 

NATO var delaktig i både insatsen i Libyen och i Bosnien. I båda konflikterna var mot-

ståndarens flygvapen av liknande storlek. Libyen hade år 2011 394 flygplan samt 136 

helikoptrar,5 jämfört med Serbien som år 1992-1993 ställde upp med 480 flygplan och 

136 helikoptrar.6  Däremot var det en större skillnad i deras respektive arméer. Serbien 

hade en nästan dubbelt så stor armé jämfört med Libyen. Detta är dock inget som på-

verkar implementeringen av en flygförbudszon lika mycket som motståndarens flygva-

pen gör och med tanke på hur stor styrka NATO har kapacitet för får det anses att mot-

ståndet kan anses vara av liknande storlek. Varför var det då sådan skillnad i hur lång tid 

det tog att uppnå end-state givet att ungefärligen likbördiga styrkeförhållanden gällde 

samt att båda insatsernas mål var att få slut på lidandet för de civila? 7,8 

 

                                                        
1 Pape, Robert A, Bombing to win - Airpower and Coercion in War. New York: Cornell University 
Press, 1996 
2 Se rubrik 2.1 Luftmaktsteorier 
3 Gaub, Florence, The north Atlantic treaty organization and Libya: Reviewing Operation Unified 
Protector, Carlisle: Strategic studies institute, 2013, s. iii 
4 Benard, Alexander, ”Lessons from Iraq and Bosnia on the Theory and Practice of No-fly Zone”, 
Journal of Strategic Studies, Vol. 27, No. 3, 2004, s. 474-476 
5 Institute for strategic studies, The military balance 2011, London: Brassey´s, 2011, s. 320-321 
6 Institute for strategic studies, The military balance 1992-1993, London: Brassey´s, 1992, s. 87-
88 
7 FN Resolution 713 (1991)  
Hämtat 2015-04-21 från: http://www.nato.int/ifor/un/u910925a.htm  
8 FN Resolution 1973 (2011) Hämtat 2015-04-21 från: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf  

http://www.nato.int/ifor/un/u910925a.htm
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf
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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför insatsen i Bosnien krävde mer tid 

än insatsen i Libyen för att uppnå end-state. Metoden för detta kommer vara en jämfö-

rande fallstudie av insatsen i Libyen och insatsen i Bosnien med fokus på flygförbudszon 

utifrån Pape´s teori om nekande tvångsmakt.  

 

För att lösa detta problem kommer följande frågeställning att besvaras.  

- Varför krävde insatsen i Bosnien år 1993-1995(Operation Deny Flight & Ope-

ration Deliberate Force) fyra gånger så lång tid att uppnå end-state i förhål-

lande till insatsen i Libyen år 2011(Operation Odyssey Dawn & Operation 

Unified Protector) trots att båda insatserna hade liknande end-state?  

 

Frågeställningen kommer att besvaras genom fyra oberoende variabler som presenteras 

i metodkapitlet.  

 

Detta ämnesområde, både inom forskningen och i praktiken, är viktigt att undersöka då 

det är troligt att anta att flygstridskrafterna kommer få utökad roll i framtida insatser. 

Detta syns framförallt i den amerikanska strategin som senare år har rört sig i riktning 

mot utökat användande av flygstridskraft då denna snabbare och med mindre risk än 

mark- och sjöstridskrafterna kan användas mot nyuppkomna hot.9 

 

Genom en analys av dessa insatser bidrar denna uppsats till en ökad förståelse. Det kan 

även bidra minska risken för att framtida implementeringar av flygförbudszon inte gör 

om samma misstag som tidigare insatser har gjort.  Det i sin tur kan då leda till att kom-

mande insatser kan uppnå det eftersökta end-state lika effektivt som insatsen i Libyen. 

Att korta ner insatstiden bidrar till att dels minska kostnaderna, dels minska risken för 

den egna personalen som vistas i riskområdet, vilket är en stark anledning till varför 

denna undersökning är viktig att genomföra.  

1.2 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning.  

Det första kapitlet ger läsaren inblick i problemet som ligger till grund för undersök-

ningen och varför det är viktigt utifrån ett krigsvetenskapligt perspektiv. Tidigare forsk-

                                                        
9 Pape, 1996 s. 2 
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ning lyfts fram för att tydliggöra hur forskningsfältet ser ut idag och vilket forskningsbe-

hov den här uppsatsen svarar emot.  

 

Kapitel 2 - Teori.  

Under kapitel två redovisas teori om tvångsmakt och en förklaring följer hur denna teori 

tas i anspråk vid implementering av en flygförbudszon. Detta för att läsaren skall få för-

ståelse för hur tvångsmakt hör ihop med flygförbudszoner och för att under metodkapit-

let lättare förstå operationaliseringen.   

 

Kapitel 3 - Metod.  

Under metodkapitlet beskrivs metoden som skall användas och varför den valts. Moti-

vering görs till valet av fall och avgränsningar lyfts fram. Under det här kapitlet sker 

även operationaliseringen och fyra stycken oberoende variabler tas fram så att läsaren 

får en förståelse för vad som ska mätas och hur. Detta för att öka validiteten i uppsatsen. 

Här redovisas även det material som ska användas samt källkritik av denna för att läsa-

ren lättare ska kunna förhålla sig till empirin under kommande kapitel.   

 

Kapitel 4 – Empiri och analys.  

Här presenteras det material som tagits fram i undersökningen, och som blir grunden 

för en slutdiskussion. För att återigen öka undersökningens validitet analyseras fallen 

utifrån en oberoende variabel åt gången. Detta möjliggör för läsaren att enkelt följa med 

i jämförelsen mellan fallen och risken för att analysens fokus blir fel minskas.  

 

Kapitel 5 – Diskussion. 

Under diskussionen binds delarna samman. Frågeställningen besvaras och förslag för 

vidare forskning lyfts fram. Även alternativa förklaringar till resultatet belyses här för 

att visa på fler möjliga förklaringar till varför tidsåtgången skiljde och på så vis öppna 

upp för framtida forskningsingångar på ämnet. Även övriga delar av uppsatsen diskute-

ras i detta kapitel.   

1.3 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras. Olika analyser på insat-

sen i Libyen, tidigare forskning som jämfört flygförbudszonerna i Bosnien och Irak samt 
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forskning på flygstridskrafternas tvångsmaktsanvändning presenteras.  Argument för 

vilket forskningsbehov denna uppsats svarar emot diskuteras genom hela kapitlet.  

  

Forskningen på den militära insatsen i Libyen är inte omfattande, men det finns en del 

analyser gjorda. Anders Nygren tar i The NATO Intervention In Libya: Lessons Learned 

From The Campaign10 upp olika problem som flygstridskrafterna ställdes emot och hur 

dessa löstes. I sina slutsatser har han olika punkter som han anser ha varit viktiga för att 

end-state blev lyckad i insatsen. En liknande analys har Florence Gaub gjort i boken The 

North Atlantic Treaty Organization And Libya: Reviewing Operation Unified Protector.11 

På liknande sätt som Nygren fokuserar Gaub endast på insatsen i Libyen. Gaub anser, 

precis som Nygren, att insatsen var lyckad och någonting som kan byggas vidare på.  

 

Lindvall och Forsman har även de gjort en analys där de undersökt den militära opera-

tionen i Libyen. 12 En skillnad från de två ovan är dock att Lindvall och Forsman tydligt 

förklarar att insatsen inte bara skall ses som positiv även fast målsättningarna uppnåd-

des. Precis som Nygren och Gaub dras slutsatser utan att dessa kopplas mot någon tidi-

gare konflikt vilket gör det svårt för läsaren att få en uppfattning om vad som var mer 

framgångsrikt i Libyen jämfört med tidigare insatser. I Lindvall och Forsmans analys går 

följande att läsa ”Gaddafiregimens våld mot den egna befolkningen stoppades, men det 

tog nio månader att uppnå.”13 Av denna mening får läsaren uppfattningen att tidsåt-

gången på nio månader är någonting negativt. Jämförs däremot insatstiden i Libyen mot 

de två tidigare insatser där flygförbudszoner använts (Irak 1991 och Bosnien 1993) får 

nio månader anses som en kort insatstid.  

 

Forskningen i denna uppsats kommer tillskillnad från de ovan nämnda att jämföra två 

insatser där flygförbudszon har tillämpats. Utifrån de faktorer som då kan tydliggöras 

torde det vara möjligt att förklara hur framtida flygförbudszoner bör utformas för att yt-

terligare kunna korta ner insatstiden och tillämpa dessa på det mest effektiva sättet. Vi-

                                                        
10 Nygren, Anders, “Executing Strategy From The Air”, I Engelbrekt, Kjell, Mohlin, Marcus & 
Wagnsson, Charlotte, (red.), The NATO intervention in Libya, Abingdon: Routledge, 2014 
11 Gaub, 2013 
12 Lindvall, Fredrik & Forsman, David, Internationella insatser i Libyen 2011, En analys av den mi-
litära kampanjen mot Gaddafis regim, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 2012 
13 Lindvall & Forsman, 2012, s. 3 
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dare även vad som bör tänkas på för att inte riskera att upprepa samma misstag. Då 

slutsatserna dras ifrån två liknande fall blir de mer trovärdiga och det blir enklare att 

förstå vad som har varit lyckat respektive misslyckat. 

 

En som har dragit slutsatser utifrån flera konflikter och fall är Daniel Byman som 1999 

skrev boken Air Power As A Coercive Instrument.14 I boken beskriver Byman vilka fakto-

rer som lett till framgång vid tvångsmaktsutövande med flygstridskrafter. I den här bo-

ken jämförs olika fall och utifrån det tydliggörs vilka faktorer som spelat störst roll för 

utfallet. Precis som forskningen i denna uppsats kopplades tvångsmakt mot flygstrids-

krafter och flera olika fallstudier har genomförts. Eftersom insatsen i Libyen skedde tolv 

år efter att Bymans bok kom ut finns det ett glapp i forskningen som denna uppsats syf-

tar till att fylla.15 Skillnaden blir att denna uppsats bryter ned flygstridskrafterna till att 

endast fokusera på flygförbudszon. 

 

Fokus enbart på flygförbudszoner är något som Alexander Benard gjorde i sin analys, 

Lessons From Iraq And Bosnia On The Theory And Practice Of No-fly Zones, år 2004.16 Be-

nard fokuserar, precis som denna uppsats, på två insatser där flygförbudszoner har im-

plementerats. Skillnaden är att Benard undersökte insatserna i Irak och Bosnien som vid 

den tidpunkten var de enda insatserna dittills där flygförbudszoner hade använts. Han 

anser att det under båda dessa insatser inte var några större problem att möta de taktis-

ka kriterierna för att implementera flygförbudszoner. Däremot anser Benard att bristen 

fanns på den strategiska/politiska nivån då ingen av insatserna fick tillräckligt med 

mandat att agera mot motståndaren. Benard argumenterar att det i Irak ledde till att 

marktrupper kunde avancera i terrängen utan att flygstridskrafterna fick agera. Således 

kunde inte flygstridskrafterna förhindra sammandrabbning på marken vilket bidrog till 

ökade dödssiffror. Detsamma gällde ingripande av flygplan, endast flygplan som var di-

rekt hot mot en själv fick nedkämpas. Liknande händelser identifieras i Bosnien vilket 

bland annat ledde till stora dödsiffror bland civila. I Bosnien krävdes flera godkännan-

den innan NATOs flygplan fick understödja marktrupper. Slutsatsen som Benard drar 

utifrån detta är att framtida insatser med flygförbudszon måste få utökat mandat att 

                                                        
14 Byman, Daniel, Air power as a coercive instrument, RAND Corporation, 1999 
15 Byman, 1999 
16 Benard, 2004 
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ingripa mot både luft- och markhot.17 Ett mandat som inte bara ska räcka till att påbörja 

insatsen utan i förlängningen faktiskt ha möjlighet att nå ett slut på konflikten. Benard 

anser också att det måste förtydligas att en flygförbudszon är till för att nå ett slut på 

konflikten. Det vill säga att innan insatsen påbörjas måste det vara tydligt vad det är som 

är målet med insatsen. Slutligen tar Benard upp att han har svårt att tro att en flygför-

budszon utan stöd från mark- och sjötrupper kan bidra till ett end-state vid en insats.18 

Enligt honom var det inte enbart flygstridskrafterna som bidrog till framgången i varken 

Irak eller i Bosnien. Han poängterar dock att det inte var flygförbudszonerna som mili-

tärt instrument som felade. Det stora problemet var istället att beslutsfattarna inte tog 

de besluten som krävdes för att flygförbudszonerna skulle kunna nyttjas till fullo. Därför 

anser Benard att en flygförbudszon har möjlighet att vara betydligt mer framgångsrik än 

i Irak och i Bosnien, förutsatt att lärdomarna dras ifrån dessa insatser så att misstagen 

undviks.19 Libyen är det enda landet där flygförbudszon har tillämpats efter Benards ar-

tikel och utifrån grundliga eftersökningar är det ingen som har gjort en jämförelse mel-

lan Libyen och Bosnien eller Irak. Däremot finns flera analyser och undersökningar av 

insatsen i Libyen utan någon djupare jämförelse med Bosnien eller Irak. Denna uppsats 

som kommer jämföra de två fallen fyller därmed ett forskningsgap och har som mål att 

bidra till kunskapen om hur implementering av flygförbudszon sker mest effektivt.  

2. Teori  

Här nedan kommer teori att presenteras som kommer ligga till grund för undersökning-

en. Argument för hur teori och begreppet flygförbudszon hör ihop kommer lyftas fram 

och tidigare forskning om teorin presenteras. 

2.1 Luftmaktsteorier 

Många teorier om hur flygstridskrafterna skall nyttjas har tagits fram ända sedan flyg-

plan började användas militärt. För att kunna förklara dessa teorier måste dock begrep-

pet end-state först definieras. Enligt Mandel beskrivs ett end-state som förhållandet 

mellan krigets mål och vad som blev utfallet. Det vill säga ett end-state råder då de på 

                                                        
17 Benard, 2004, s. 475 
18 Benard, 2004, s. 475 
19 Benard, 2004, s. 476  
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förhand uppsatta målen för att påbörja insatsen är uppnådda.20 Eftersom mitt syfte är 

att undersöka hur det kunde ta olika lång tid att uppnå ett end-state kommer jag inte 

lägga fokus på vad som hände efter insatserna utan bara fram till och med att end-state 

uppnåddes. 

 

År 1995 lanserade John Warden teorin om att fienden går att betrakta som ett system 

och genom att slå mot systemets kärna, ledarskapet, kommer fienden att kollapsa.21 

Dessa teorier kom dock att kritiseras i boken Bombing To Win, Air Power And Coercion In 

War22 skriven av Dr. Robert Pape 1996. Pape såg såväl logiska som praktiska problem 

med Wardens så kallade dekapiteringsstrategi. För det första ansåg Pape att det skulle 

vara svårt att lokalisera och bekämpa ledarskapet och ifall det mot förmodan skulle be-

kämpas fanns det ingen kvar som kunde ta emot meddelanden om att kriget är förlorat. 

Eftersom både Pape och Warden såg kriget som ett politiskt instrument blev detta ett 

problem och därför ansåg Pape att det mest effektiva målvalet, istället för ledarskapet, 

var motpartens fientliga styrkor. Genom att slå mot de militära förmågorna ges inte fi-

enden möjlighet att med militära medel fortsätta sträva efter sina målsättningar. Således 

har den ena parten nekat motparten att välja alternativ och motståndaren tvingas göra 

som man själv vill.23  

2.2 Tvångsmakt 

Pape analyserar i boken, Bombing To Win24, militär tvångsmaktsanvändning. I boken 

presenteras teorin tillsammans med kvantitativ analys av trettiotre strategiska luftope-

rationer samt fördjupande studier av de fem viktigaste. Målet är sedan att presentera 

framgångsfaktorerna vid användandet av flygstridskrafter baserat på dessa samt att be-

skriva både fördelar och nackdelar med tvångsmakt.25 

 

                                                        
20 Mandel, Robert, “Defining Postwar Victory”, I Ångström, Jan & Duyvesteyn, Isabelle, (red.) Un-
derstanding Victory and Defeat in Contemporary war, Abingdon: Routledge, 2007, s. 14 
21 Warden lll, John A., “The Enemy as a System”, Airpower Journal, Vol. VIV, No. 1, 1995. 
22 Pape, 1996 
23 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s. 
266-267 
24 Pape, 1996 
25 Pape, 1996, s. 10 
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Pape delar in luftmaktsutövande i fyra olika sätt att bedriva luftoperationer på. I dessa 

fyra ingår inte luftherravälde eftersom luftherravälde enligt Pape inte är en egen strategi 

och inte något som krävs över hela insatsområdet. Däremot är det av yttersta vikt att 

luftherravälde upprättas över målet och vägen fram och tillbaka från målet.26  

 

De fyra olika luftoperationerna är enligt Pape bestraffande, riskgenererande, dekapite-

rande och nekande. Pape anser dock att det enda sättet som fungerar är den nekande 

luftoperationen. Syftet är att slå mot de militära förmågorna för att förhindra motstån-

daren att utöva sin strategi. Delar av denna strategi går att återfinna redan under första 

världskriget då flyget användes till att ge direkt understöd till marktrupperna genom att 

bomba motståndarens frontlinje, men även förstärkningar bakom frontlinjen.27 Nu ingår 

även strategisk interdiktion i den nekande strategin. Detta betyder att anfallen inriktas 

mot produktionen av militära förmågor, avskärmande anfall mot underhållet och led-

ning. Allt i syfte att minska motståndarens förmåga till samverkan och ledning och på så 

sätt begränsa handlingsmöjligheterna hos motståndaren.28  

 

Pape argumenterar varför de tre andra sätten att bedriva luftoperationer inte fungerar, 

men flera av dessa argument kritiseras av bland annat Patrick Bratton i en analys från år 

2003. 29 Bratton ansåg att avfärdandet av de tre andra sätten att bedriva luftoperationer 

på byggde på dåliga argument. Ett av dessa är att Pape inte ser, till exempel ekonomiska 

sanktioner och flygstridskrafter, som verktyg för utrikespolitiken utan ser på dem var 

för sig.30 Bratton nämner Irakkriget som ett exempel. Skulle varje del bedömas var för 

sig hade det ansetts som ett misslyckande, medan det stora hela med militär närvaro, 

ekonomiska sanktioner med mera anses som lyckat.31 

 

Bratton skriver även att han tycker det är förbryllande att Pape avfärdar bestraffande 

luftoperation eftersom att nekande luftoperation i vissa fall kan vara väldigt likt bestraf-

fande. Bratton anser att Pape genom det här tankesättet stänger ute de andra sätten att 

                                                        
26 Pape, 1996, s. 58 
27 Pape, 1996, s. 70-71 
28 Widén & Ångström, 2005, s. 160 
29 Bratton, Patrick, “A Coherent Theory of Coercion? The Writings of Robert Pape”, Comparative 
Strategy, Vol. 22, No. 4, 2003 
30 Bratton, 2003, s. 366 
31 Bratton, 2003 s. 367 
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bedriva luftoperationer på och favoriserar den nekande luftoperationen. Han anser ock-

så att Pape stänger in den bestraffande luftoperationen genom att bara rikta den mot 

den civila populationen. Enligt Bratton kan den bestraffande luftoperationen även vara 

inriktad på industri och ekonomi, inte bara på dödandet av civila.32  

 

Slutligen tar Bratton upp diplomatisk tvångsmakt. Något som han anser Pape har missat. 

Enligt Bratton är en stor del av tvångsmakten det som händer innan flygstridskrafterna 

kommer på plats, vilket Pape utesluter. Detta uteslutande bidrar, enligt Brattons syn, till 

att förståelsen för tvångsmakt begränsas.33 

 

En annan viktig aspekt för att tvångsmakten skall bli så effektiv som möjligt, enligt Pape, 

är samarbetet mellan flygstridskrafterna och marktrupperna. Kombinationen nekar 

motståndaren till att bibehålla förmågan att kontrollera territoriet.34 Om detta samarbe-

te inte sker kan nyttjandet av flygstridskrafterna således bli ineffektivt och risken för en 

lång och utdragen konflikt ökar. 

 

Vidare anser Pape att för att en studie utifrån teorin om tvångsmakt skall gå att göra 

måste det finnas krav som ställts på motståndaren. Med krav på motståndaren menar 

han att uttalanden liknande ”Do X or I will do Y” har gjorts.35 Ställs inte några sådana 

krav blir det svårt för motståndaren att veta hur hen skall ändra sitt beteende för att den 

andra parten skall bli nöjd vilket då kan resultera i att insatsen drar ut på tiden jämfört 

med om tydliga krav ställs. För att kunna visa motståndaren att det är allvar måste före-

byggande attacker kunna genomföras, annars finns risken att kraven inte tas på allvar 

och konflikten fortsätter under en lång period.36 Dessa förebyggande attacker är även 

viktiga för att kunna slå ut de mål som ska neka motståndaren till fortsatt strid. 

                                                        
32 Bratton, 2003,  s. 368 
33 Bratton, 2003, s. 368 
34 Pape, 1996, s. 318 
35 Pape, 1996, s. 50 
36 Kaufman, Joyce P, NATO and the Former Yugoslavia, Boston: Rowman & Littlefield Publishers, 
Inc. 2002, s. 95 
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2.3 Flygförbudszon 

Hur hänger då tvångsmakt ihop med flygförbudszon? Nedan presenteras en förklaring 

av begreppet flygförbudszon och hur tvångsmakt går att nyttja genom implementering 

av flygförbudszon. 

 

Flygförbudszon kan förklaras som ett fysiskt område över en nation som patrulleras av 

en annan nations flygvapen. Syftet med detta är att neka motståndaren möjlighet att an-

vända luftrummet. En tydlig koppling finns här mot tvångsmaktsbegreppet eftersom att 

motståndaren inte tillåts flyga i ett visst område. I det här området ska sedan ens egna 

flygplan kunna flyga obehindrat och för att kunna göra det måste hot mot zonen slås ut, 

framförallt surface-to-air missiles (SAM). När detta är gjort har motståndaren inte bara 

nekats att nyttja luftrummet, utan även till att kunna försvara sig mot flyget i luften.37 

Om flygstridskrafterna används på detta sätt utan att det finns marktrupp att tillgå kal-

las det Air occupation.38 Finns det däremot trupp på marken och samarbete sker mellan 

flygstridskrafterna och marktruppen kallas det istället Air cover.39  

 

När en flygförbudszon är upprättad och hoten från marken mot zonen är utslagna kan 

sedan flera olika typer av tvångsmakt nyttjas av flygstridskrafterna. Flygstridskrafterna 

kan nästan obehindrat välja vilka mål som ska bekämpas och på så sätt tvinga motstån-

daren att byta strategi. All bekämpning av militära förmågor kommer bidra till att neka 

motståndaren förmåga att fortsätta strida. Riktas anfallen mot infrastruktur, elförsörj-

ning och andra samhällsbärande funktioner för den civila befolkningen kan det leda till 

att civilbefolkningen tvingar ledaren att ge upp. Genom att ge direkt understöd till trup-

perna på marken begränsas motståndarens möjligheter att hindra marktrupperna vilket 

tvingar motståndaren att ändra strategi. Lyckas den ena parten identifiera och neutrali-

sera de viktigaste målen för motståndaren kan det leda till ett snabbt slut på konflikten. 

Om däremot mål som inte har lika stor betydelse för motståndaren slås ut kommer detta 

inte påverka motståndaren lika mycket och konflikten riskerar att fortsätta oförändrat.  

 

                                                        
37 Benard, 2004, s. 455-456 
38 Benard, 2004, s. 457 
39 Benard, 2004, s. 456 
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Alla exempel ovan är effekter av upprättandet av en flygförbudszon och visar på hur ne-

kande tvångsmakt kan användas med hjälp av flygstridskrafterna i flygförbudszonen. 

Det vill säga, med flygförbudszon menas här inte endast upprättandet av en zon, utan 

även vad flygstridskrafterna kan åstadkomma när zonen väl är upprättad.  

 

Utifrån detta kommer i metodkapitlet teorin att operationaliseras och fyra stycken obe-

roende variabler kommer plockas ut som sedan kommer vara analysverktygen i under-

sökningen.  

3. Metod 

I det här kapitlet presenteras först tillvägagångssättet för undersökningen. Därefter dis-

kuteras valet av fall och de avgränsningar som är gjorda. De fyra oberoende variablerna 

plockas ut och validitet och reliabilitet diskuteras. Slutligen presenteras material och 

källkritik.   

3.1 Tillvägagångssätt  

I denna uppsats kommer undersökningen ske genom en jämförande fallstudie med mest 

lika design eftersom att en sådan studie använder sig av den naturliga variationen som 

finns i verkligheten.40 George and Bennet kallar denna typ av undersökning structured, 

focused comparision.41 I detta fall är den naturliga variationen tidsåtgången för att upp-

nå end-state. Tidsåtgången till att uppnå end-state blir då den beroende variabeln, det 

vill säga det som skall förklaras.42 Vid den här typen av studie är det viktigt att välja fal-

len strategiskt då undersökningen ska bygga på två fall som är mest lika varandra förut-

om gällande den beroende variabeln.43 För att kunna analysera fallen måste teorin ope-

rationalisera, det vill säga att plocka ut ett antal oberoende variabler utifrån teorin varav 

en av dessa skall vara den förklarande variabeln.44 Eftersom jag väljer två fall som liknar 

varandra så mycket som möjligt kallas det mest lika design.45 Den principiella skillnaden 

                                                        
40 Esaiasson, Peter., M. Gilljam, H. Oscarsson & L. Wängnerud. Metodpraktikan: Konsten att stude-
ra samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2007. S. 113 
41 George, Alexander L, Bennet Andrew, Case Studies And Theory Development In The Social 
Sciences, Massachusetts: Belfer Center for Science and International Affairs, 2005, s. 68 
42 Esaiasson et al., 2007. S. 122 
43 Esaiasson et al., 2007. S.113 
44 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara, Slovenien: Liber, 2007, s. 39 
45 Esaiasson et al., 2007. S.113 
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mellan en jämförande fåfallstudie och en fallstudie är inte särskilt stor. Skillnaden ligger 

i att analysen sker mellan två olika kontexter istället för en och samma.46 

 

Det finns vissa risker med att göra en jämförande fåfallstudie med mest lika design. Ett 

problem är att fallen som valts ut aldrig kommer vara perfekta utifrån kriteriet med lik-

nande variabler förutom den beroende variabeln.47 En begränsning vid den här under-

sökningen är att det endast fanns tre fall att välja på, däremot var två av dessa fall lik-

nande varandra vilket kommer presenteras under rubriken val av fall.  

 

På grund av designen kommer denna uppsats inte leda till några större generella slut-

satser. Däremot kan undersökningens resultat visa på olika faktorer som kan bidra till 

snabbare framgång vid implementering av en flygförbudszon. 

3.2  Val av empiri och avgränsningar 

I denna uppsats har två fall valts ut och analyserats strategiskt. Fördelarna som finns 

med att slumpmässigt välja fall gäller endast om urvalet av fall är stort, vilket det inte 

var den här gången eftersom att flygförbudszon endast har tillämpats tre gånger hittills. 

Eftersom att två fall med så få andra variationer annat än i den beroende variabeln söks 

hade ett slumpmässigt urval med stor sannolikhet endast skadat undersökningen och 

inte bidragit med fördelarna som det annars kan ha. 48  De två valda fallen hade liknande 

styrkeförhållanden, NATO var inblandat, flygförbudszon nyttjades och den enda tydliga 

skillnaden på förhand var tidsåtgången. Fallen som har valts är insatsen i Libyen 2011 

(Operation Odyssey Dawn & Operation Unified Protector) och insatsen i Bosnien 1993-

1995 (Operation Deny Flight & Operation Deliberate Force).  

 

Jag kommer avgränsa mig till att endast undersöka flygförbudszonens påverkan på in-

satserna vilket betyder att sjö- och markstridskrafternas eventuella påverkan inte tas 

med i beräkningarna. Dock kommer markstridskrafterna nämnas vid en del av analysen 

då flygstridskrafterna i flygförbudszonen har uppgifter som är kopplade mot marktrup-

perna.  

                                                        
46 Esaiasson et al., 2007. S.121 
47 Esaiasson et al., 2007. S.115 
48 Esaiasson et al., 2007. S. 113 
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Studien begränsas till att undersöka till och med de båda fallen uppnått end-state. Där-

med utesluts vad som faktiskt hände efter att end-state uppnåtts. 

Insatsen i Bosnien är begränsad till att undersökas från den 12 april 1993 då operation 

Deny flight startade till 20 september 1995 då operation Deliberate force avslutades och 

fredsprocessen fortsatte. Anledningen till denna begränsning är att det endast var över-

vakning som skedde innan Deny Flight påbörjades vilket inte hade tillfört något till un-

dersökningen. 

Insatsen i Libyen begränsas till datumen 19 mars 2011 då operation Odyssey Dawn på-

börjades till och med 31 oktober 2011 då operation Unified Protector avslutades. Detta 

medför att inga luftoperationer, så som spaning och signalspaning, mot Libyen som 

skedde innan den 19 mars 2011 kommer att behandlas. 

Studien kommer endast behandla luftoperationerna som är gjorda från NATOs sida och 

inte användandet av flygstridskrafter från varken Libyen eller serbernas sida då fokus 

ligger på flygförbudszon specifikt och inte på alla flygstridskrafter.   

Uppsatsen är även begränsad till att endast använda öppna källor. Detta på grund av 

svårigheten att få tillgång till hemligt material samt att ett sådant innehåll hade kunnat 

göra det problematiskt att få tillstånd att publicera studien. Detta skulle kunna medföra 

en missvisande bild vid enstaka analyser. Då inga sådana små detaljer är avgörande för 

slutsatsen i den här analysen är utelämnandet av hemliga källor inte något problem. 

3.3  Operationalisering och validitet 

För att uppnå god validitet i uppsatsen delas ordet validitet upp i två begrepp; be-

greppsvaliditet och resultatvaliditet. God resultatvaliditet, att jag mäter det jag påstår 

mäta, bygger på god begreppsvaliditet samt hög reliabilitet.49 Begreppsvaliditeten bety-

der att den teoretiska definitionen och operationaliseringen överensstämmer samt en 

frånvaro av systematiska fel.50 Reliabiliteten är frånvaron av osystematiska och slump-

mässiga fel, vilket kommer förklaras närmare under rubriken material och källkritik. För 

att säkerställa god begreppsvaliditet kopplades teorin om tvångsmakt ihop med flygför-

                                                        
49 Esaiasson et al., 2007. S. 65 
50 Esaiasson et al., 2007. S. 65 
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budszon i teorikapitlet.51 Detta tydliggörs även mer ingående under varje enskild obero-

ende variabel i syfte att läsaren enklare ska förstå hur de oberoende variablerna har 

plockats fram utifrån teorin. Som nämnt tidigare är värdena på den beroende variabeln, 

tidsåtgången till att uppnå end-state, redan kända. I Bosnien tog det närmare tre år in-

nan end-state uppnåddes och i Libyen tog det endast nio månader. Förklaring av den be-

roende variabeln kommer ske genom att följande oberoende variabler med medföljande 

frågor används, varav den sista är den förklarande variabeln.  

 

Oberoende variabel 1 – Coercive threats/krav på motståndaren 

Har NATO uttalat några specifika krav på motståndaren och finns det likhet i dessa krav 

mellan insatserna? 

Tvångsmakten går, som tidigare beskrivet, ut på att få motståndaren att acceptera dina 

villkor och utan några krav blir det svårt för motståndaren att ändra sitt beteende till 

det som du vill. Med uttalade krav och en upprättad flygförbudszon finns möjlighet att 

neka motståndaren till vissa handlingar för att sedan få motståndaren att acceptera dina 

krav. 

Genom kvalitativ innehållsanalys kommer krav på motståndaren att sökas i materialet. 

En risk finns att alla krav inte har uttalats offentligt och då endast öppen information 

analyseras kommer dessa krav inte tas med i analysen.  

 

Oberoende variabel 2 – Målval 

Pape beskriver flera olika målval som kan göras för att genomföra tvångsmakt på effek-

tivast sätt. I en flygförbudszon skall ens egna flygplan kunna flyga obehindrat och möj-

lighet finns då att fritt välja vilka mål som skall bekämpas. Vilka olika målval har gjorts i 

de två insatserna? 

Detta kommer mätas genom att kvalitativt analysera innehållet i olika oberoende källor 

och utifrån det fastslå vilka mål som har varit prioriterade vid anfall.   

 

Oberoende variabel 3 – Samarbete med marktrupp 

                                                        
51 Se rubrik 2 teori 
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För att flygstridskrafterna i flygförbudszonen effektivt skall lyckas med tvångsmakt be-

höver ett samarbete med en marktrupp ske enligt Pape.52 Går det att finna något sådant 

samarbete i dessa insatser?  

Med samarbete menas all form av stöd till marktrupp eller någon form av samarbete 

mellan marktrupp och flygstridskrafter. För att undersöka detta kommer kvalitativ in-

nehållsanalys att nyttjas.  

 

Oberoende variabel 4 – Attacker i förebyggande syfte 

Har NATO kunnat genomföra attacker i förebyggande syfte?  

För att kunna göra verklighet av kraven/hoten som ställs på motståndaren bör attacker 

kunna ske i förebyggande syfte. Om attacker endast är reaktioner på motståndarens 

agerande blir det svårt att rikta in attackerna mot mål som kan tvinga motståndaren till 

att acceptera dina villkor.  

Om attacker i förebyggande syfte har förekommit kommer mätas genom att kvantitativt 

jämföra hur många attacker som har skett och även kvalitativt undersöka om dessa har 

varit i förebyggande syfte. Hög siffra på den kvantitativa undersökningen kombinerat 

med att det går att tolka som förebyggande betyder att många förebyggande attacker 

har genomförts. 

 

För att visa på hur bedömning av attacker i förebyggande syfte har gjorts presenteras 

två exempel: ” Action to establish a no-fly zone started quickly, with about 20 French 

fighter jets going on the first sorties over Libya, with the first priority being to weaken 

the Qaddafi regime’s air defences.” Detta anses vara bevis för attack i förebyggande syfte 

eftersom att det är det första uppdraget mot Gaddafi, utan att Gaddafi själv har agerat 

mot NATO, och således är det inte en reaktion från NATO utan en attack i förebyggande 

syfte.  

 

Det andra exemplet är från Bosnien 1994. Sex Serbiska flygplan försökte flyga igenom 

flygförbudszonen vilket resulterade i att NATO sköt ned fyra av dessa flygplan.53 De Ser-

                                                        
52 Se kapitel 2.2 Tvångsmakt 
53 Schulte, Gregory L, “Former Yugoslavia and the new NATO”, Survival: Global Politics and Strat-
egy, Vol. 39, No. 1, 1997, s. 21 
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biska flygplanen försökte undvika att bli upptäckta genom att flyga på låg höjd54 och kan 

således tolkas som att de inte utgjorde hot mot NATO och att nedskjutningen var i före-

byggande syfte. Jag hävdar dock att detta inte är en attack i förebyggande syfte eftersom 

att de serbiska flygplanen utgjorde ett allvarligt hot mot mål på marken och NATO var 

därför tvungen att reagera mot dessa flygplan. Hade attack skett mot flygplanen innan 

de startat från flygplatsen hade det däremot bedömts som attack i förebyggande syfte.   

3.4  Material och källkritik 

Reliabilitet betyder samma sak som slarv– och slumpfel under datainsamling och bear-

betning.55 För att underlätta analysprocessen och öka reliabiliteten valdes några obero-

ende källor ut som undersökningen bygger på och dessa källor stöttas även med ytterli-

gare källor där det behövs. Eftersom mycket fokus läggs på några utvalda källor ökar 

noggrannheten vid analysen och risken för slarv- och slumpfel minskar vilket ökar reli-

abiliteten.56 Genom att ta detta i beaktande skapas hög reliabilitet och tillsammans med 

god begreppsvaliditet leder det till hög resultatvaliditet.57 

 

En svaghet med källorna är att nästan alla räknas som andrahandskällor. De enda källor 

som bedöms vara förstahandskällor är FN resolutionerna. En styrka är att FN resolutio-

ner återkommer genom hela undersökningen och stärker argumenten som kommer från 

andrahandskällor. För att säkerställa pålitlig information från andrahandskällorna har 

minst två oberoende källor jämförts mot varandra. Andrahandskällorna är heller inte 

enbart från en författare och en nation vilket också stärker källor när de jämförs mot 

varandra.   

4. Empiri och analys 

I detta kapitel kommer båda fallens empiri presenteras utifrån analysverktygen. Det 

kommer ske genom undersökning av fallen mot en av de oberoende variablerna åt 

gången. Analys kommer att blandas med empiri under hela kapitlet för att underlätta för 

läsaren att förstå slutsatserna. Genom att låta en av de oberoende variablerna vara ut-

                                                        
54 Schulte, 1997, s. 21 
55 Esaiasson et al., 2007. S. 70 
56 Ekengren, Ann-Marie, Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok – hur du lyckas med din uppsats, Lund: 
Studentlitteratur, 2006, s. 80 
57 Esaiasson et al., 2007. S. 65 
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gångspunkt under hela empirin säkerställs att det är det som ska mätas som mäts. Innan 

undersökningen presenteras en kort sammanfattning av bakgrunden till de båda insat-

serna. 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Libyen 
Efter att mänskliga rättighetsaktivisten Fethi Tarbel arresterats påbörjades protester i 

Bangazi den 15 februari 2011. Protesterna spred sig snabbt till övriga landet, urartade, 

upplopp skedde, städerna Benghazi och Misurata övertogs initialt av rebeller samtidigt 

som den dåvarande ledaren, Muammar Al-Gaddafi, försökte kväsa dessa protester.58 Den 

26 februari röstades enhälligt resolution 1970 fram av FN:s säkerhetsråd. Efter att våld-

samheterna fortsatt antog säkerhetsrådet den 17 mars 2011 resolution 1973. Detta be-

tydde upprättandet av en flygförbudszon över Libyen, förstärkta sanktioner genom em-

bargo på vapen och legosoldater samt skydd av civila och civila områden.59 Två dagar 

senare inleddes offensiva flyginsatser av en koalition ledd av USA.60  

 

4.1.2 Bosnien 
Bosnien var år 1991 en multietnisk region i Jugoslavien. Muslimska bosniaker, ortodoxa 

serber och katolska kroater levde tillsammans, pratade samma språk, utbildade sig och 

tjänstgjorde tillsammans. Fyra år tidigare hade serben Slobodan Milosevic kommit till 

makten i Jugoslavien. Efter olika försök till att kontrollera stora delar av regionen utbröt 

ett krig efter att Slovenien och Kroatien dragit sig ur federationen som slutade med att 

Bosnien stod mitt emellan flera fientliga stater. År 1992 utbröt ett inbördeskrig ut efter 

att Bosnien röstat igenom förslag om självständighet från Jugoslavien. Milosevic stöttade 

den nybildade Serbiska Republiken(RS) med materiel och vapen och det dröjde inte 

länge innan nordvästra och östra sidan av Bosnien kontrollerades av RS. Etnisk rensning 

av icke-serber blev följden i områdena och massmord, tvångsförflyttningar och sexuella 

övergrepp skedde. Detta gjorde att FN blev tvungna att agera. En fredsbevarande styrka, 

UN Protection Force (UNPROFOR), upprättades. 61 Under hösten 1992 beslutade FN att 

                                                        
58 Vira, Varun & Cordesman, Anthony H., “The Libyan Uprising: An Uncertain Trajectory”, Center 
for Strategic & International Studies, CSIS, 2011, s. 10 
59 Lindvall & Forsman, 2012, s 14 
60 Lindvall & Forsman, 2012, s.16 
61 Owen, Robert C. "Operation Deliberate Force", 1995, I Olsen, John A. (red.)  
A History of Air Warfare. Washington D.C.: Potomac Books, 2010, s. 204-206 
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upprätta en flygförbudszon över Bosnien genom resolution 781.62 Efter fortsatta våld-

samheter utökades flygförbudszonen från endast övervakning till möjlighet att ingripa 

med militärt våld.63 Detta kom att kallas operation Deny Flight.  

4.2 Coercive threats (Krav/hot till motståndaren) 

4.2.1 Analys 
Att krav från NATO har ställts på motståndaren går att finna vid båda insatserna. Även 

fast kraven är tydligare vid insatsen i Libyen, framförallt vid implementeringen av flyg-

förbudszonen, går det att finna krav som kan anses som liknande vid insatsen i Bosnien. 

Utifrån oberoende källor går det att konstatera att de går att jämföra kraven i Bosnien 

med kraven i Libyen. Vid implementering av flygförbudszonen i båda insatserna har 

kraven till en början varit mildare, men desto längre insatsen gått desto hårdare har 

kraven blivit. Det som undersöks är ifall några krav har ställts på motståndaren och ifall 

de liknar varandra och utifrån analysen är svaret ja på båda dessa frågor. 

4.2.2 Bevis 
Den 18 mars 2011 uttalade sig den brittiska premiärministern att en internationell ope-

ration skulle påbörjas enligt resolution 1973 ifall Gaddafi misslyckades med ett omedel-

bart eldupphör.64 Då inget eldupphör skedde påbörjades insatsen och den 14 april 2011 

kom ett nytt uttalande från NATO. Följande krav skulle uppnås av Gaddafi för att insat-

sen skulle avbrytas:  

1. “All attacks and threats of attack against civilians and civilian-populated areas 

have ended; 

2. The regime has verifiably withdrawn to bases all military forces, including sni-

pers, 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, Ras-

lanuf, Yefrin, Zawiyah, Zintan and Zuara; 

                                                        
62 FN Resolution 781 (1992) Hämtat 2015-04-28 från: 
http://www.nato.int/ifor/un/u921009a.htm  
63 FN Resolution 816 (1993) Hämtat 2015-04-28 från: 
http://www.nato.int/ifor/un/u930331a.htm  
64 Taylor, Claire, Military Operations in Libya, House of Commons Library, 2011, s. 4 

http://www.nato.int/ifor/un/u921009a.htm
http://www.nato.int/ifor/un/u930331a.htm
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3. The regime must permit immediate, full, safe and unhindered humanitarian 

access to all the people in Libya in need of assistance.”65 

 

När flygförbudszonen i Bosnien upprättades och Operation Deny Flight påbörjades tyd-

liggjordes det för serberna att alla som bröt mot flygförbudet inom flygförbudszonen 

riskerade att bli nedskjutna.66 Dessa hot blev till verklighet i februari 1994 då fyra ser-

biska stridsflygplan blev nedskjutna av NATOs stridsflyg efter att ha flugit in i flygför-

budszonen.67 NATO varnade även serberna om att flygattacker skulle ske mot mål som 

attackerade ”safe areas”. 68 Efter beslut om att bilda en så kallad ”exclusion zone” runt 

staden Sarajevo varnades återigen serbiska ledare att ifall inte all tung beväpning drogs 

tillbaka från ”exclusion zone” inom tio dagar skulle NATO påbörja flygattacker.69  

 

När insatsen i Libyen förlängdes med 90 dagar i juni kom NATO med ytterligare medde-

lande till Gaddafi: ”This decision sends a clear message to the Gaddafi regime: we are de-

termined to continue our operation to protect the people of Libya. We will sustain our 

efforts to fulfill the United Nations mandate. We will keep up the pressure to see it 

through.”70 Detta uttalande tillsammans med uttalandet i Bosnien från NATOs dåva-

rande generalsekreterare bevisar att kraven går att likställa med varandra; ”Our objec-

tive remains attaining the compliance of the Bosnian Serbs to cease attacks on Sarajevo 

and other Safe Areas; the withdrawal of Bosnian Serbs heavy weapons from the exclu-

sion zone around Sarajevo, without delay; complete freedom of movement for UN forces 

and personnel and NGOs and unrestricted use of Sarajevo airport.”71  

 

Att kraven har skiljt sig mellan insatserna kan därmed avfärdas då liknande krav från 

båda insatserna går att finna.   

                                                        
65 NATO, Statement on Libya, 14 april 2011. Hämtat 2015-04-28 från: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_72544.htm  
66 Kaufman, 2002, s. 101 
67 Kaufman, 2002, s. 109 
68 Kaufman, 2002, s. 103 
69 Kaufman, 2002, s. 109 
70 NATO, Statement by the NATO Secretary General on the extension of the mission in Libya, 1 juni 
2011. Hämtat 2015-04-28 från: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_74977.htm  
71 Kaufman, 2002, s. 120 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_72544.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_74977.htm
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4.3 Målval 

4.3.1 Analys 
Slutsatserna utifrån målvalen som gjorts i de båda insatserna är att båda har riktat in sig 

på militära mål. Från insatsen i Libyen finns statistik på stor del av alla flygföretag som 

genomfördes i flygförbudszonen och en betydande del av alla företag har riktat in sig på 

militära mål i syfte att minska förmågan hos motståndaren. Detta går även att se vid in-

satsen i Bosnien även fast inte lika omfattande statistik går att finna. Samtliga anfall i 

Bosnien syftade till att minska förmågan hos de serbiska styrkorna. Även fast det i Bos-

nien inte genomfördes flyganfall från flygförbudszonen i samma mängd som i Libyen går 

det att dra slutsatsen att målvalen i båda dessa konflikter har varit att begränsa mot-

ståndarens förmåga genom anfall mot militära mål.  

4.3.2 Bevis 
Lindvall och Forsman har sammanställt data avseende genomförd bekämpning som 

funnits tillgänglig på NATO-briefing och delar in bekämpningen i tre delar:72   

- Nedtryckande av luftförsvar och ledning 

- Taktiska insatser mot markstridsförband 

- Strategisk bekämpning 

 

Nedtryckande av luftförsvar och taktiska insatser mot markstridsförband är båda tydli-

ga militära mål. Strategisk bekämpning är däremot inte lika lätt att placera. Lindvall och 

Forsman skriver att strategiska mål innefattade anläggningar för den nationella led-

ningen och viktiga resurser så som bränsleförsörjning och ballistiska robotar vilket an-

ses vara viktiga militära resurser.73 Resonemanget stärks av Quintana som skriver att 

målet aldrig var att bomba Libyens infrastruktur, däremot genomfördes attacker mot 

bränsleförsörjningen i syfte att minska Gaddafis möjlighet till drivmedel.74  

 

Liknande målval konstateras i Bosnien. NATO försökte i augusti 1993 att driva igenom 

ett förslag om attacker ”at times and places of NATO choosing” i syfte att kunna rikta in 

                                                        
72 Lindvall & Forsman, 2012, s. 38 
73 Lindvall & Forsman, 2012, sid 40 
74 Quintana, Elizabeth, “The War From The Air”, I Johnson, Adrian, Mueen, Saqeb, (red.), Short 
War, Long Shadow The Political and Military Legacies of the 2011 Libya Campaign, Royal United 
Services Institute for Defense and Security Studies, 2012, s.35 
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fler anfall mot militära mål.75 Förslaget gick dock inte igenom, däremot ville FN att 

NATO skulle vara beredda att genomföra attacker mot tunga militära beväpningar som 

anföll Sarajevo. Även militära mål som bidrog till attackerna mot Sarajevo skulle anses 

som legitima mål. 76 Efter serbiska attacker mot Bihac ”safe area” genomförde NATO 

flygattacker mot flygplatsen i Udbina då serberna använde flygplatsen som utgångsläge 

för attackerna mot Bihac. 77 I slutet på Maj 1995 hade den serbiska militära aktiviteten 

ökat vilket gjorde att NATO gavs tillstånd att genomföra attacker mot serbiska ammuni-

tionsförråd.78 

 

När operation Deliberate Force påbörjades i slutet på augusti 1995 var målvalen tydliga.  

Schulte skriver att de tre veckor långa flygattackerna riktade in sig på serbiska militära 

mål i syfte att reducera hotet från dessa och att avskräcka mot framtida attacker. 79 Detta 

stärks av Kaufman som skriver att flygattackerna under denna period inriktades på ser-

biska militärinstallationer, kommunikationscenter och ammunitionsdepåer. 80  

 

Resonemanget om att luftförsvaret var det första som flygattackerna inriktades mot i 

Libyen stärks av Quintana som skriver att tjugotvå av tjugofyra fasta luftförsvarssystem 

förstördes under de första tjugofyra timmarna.81 Även Taylor stärker detta resonemang 

då hon skriver att ett av de första uppdragen som flögs över Libyen innefattade 20 

franska stridsflygplan med första prioritet att slå ut luftförsvaret för att minska hotet 

mot flygförbudszonen. Därefter fortsatte attackerna mot ledningscentraler, militära an-

läggningar, flygplan och Gaddafis marktrupper.82 

 

Att attacker inriktats mot luftförsvar går även att finna i Bosnien eftersom att NATO 

hade tillstånd att slå ut flygplan och Surface-to-air missiles, dock endast när dessa hade 

uppträtt hotfullt.83 Att NATO också har haft marktrupp som mål finns det bevis på. Un-

                                                        
75 Schulte, 1997, s. 22 
76 Schulte, 1997, s. 22 
77 Schulte, 1997, s. 23 
78 Kaufman, 2002, s. 118 
79 Schulte, 1997, s. 24 
80 Kaufman, 2002, s. 120 
81 Quintana, 2012, s. 33 
82 Taylor, 2011, s.5 
83 Lambeth, Benjamin, “Reflections on the Balkan Air Wars”, Air Power History, Vol. 57, No. 1, 
2010, s. 34 
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der hela insatsen fick NATO flera hundra förfrågningar om CAS (close-air-support), en-

ligt Lambeth.84 Detta argument styrks av Schulte som skriver att NATO fick förfrågning-

ar om CAS och även genomförde en del av dessa. 85 

 

Enligt diagrammet som Lindvall och Forsman sammanställt från insatsen i Libyen var 

fem procent av alla attacker inom kategorin övrigt, fyra procent på civila eller okända 

fordon medan resterande 91 procent var mot militära mål. Det är således ett annat bevis 

på att militära mål har varit prioriterade.86 

 

Målvalen, precis som krav på motståndaren, kan inte förklara problemet då liknande 

målval har gjorts vid båda insatserna. 

4.4 Samarbete med marktrupp 

4.4.1 Analys 

Bevis på att samarbete mellan flygstridskrafterna i flygförbudszonen och marktrupp har 

skett går att finna vid båda insatserna. I Bosnien blir samarbetet tydligt då NATO upp-

rättade flygförbudszonen och FN hade en fredsbevarande trupp på marken.87 Under in-

satsen i Libyen blir samarbetet inte lika tydligt, dock finns tillräckliga bevis för att kunna 

hävda att samarbete mellan flygstridskrafterna i flygförbudszonen och rebellerna har 

skett. Liknande samarbete går att finna i Bosnien då NATO inte endast samarbetade med 

den fredsbevarande truppen, utan även samarbetade med andra trupper som stred mot 

de serbiska trupperna. Slutsatsen blir därmed att båda insatserna har tagit hjälp av 

marktrupp för att lyckas uppnå end-state.  

4.4.2 Bevis 

Som nämnts fanns det fredsbevarande marktrupp under insatsen i Bosnien som hade 

som uppgift att skydda ”safe areas”.88 En av flygstridskrafternas uppgift var att erbjuda 

CAS till den fredsbevarande truppen vilket även skedde vid några tillfällen.89 I Libyen 

genomförde flygstridskrafterna CAS i syfte att hindra Gaddafis styrkor att ta terräng och 

                                                        
84 Lambeth, 2010, s. 34 
85 Schulte, 1997, s. 21- 22 
86 Lindvall & Forsman, 2012, s. 37-38 
87 Owen, 2010, s. 204-206 
88 Kaufman, 2002, s. 101 
89 Lambeth, 2010, s. 34 
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på så sätt hjälpte rebellerna som stred mot dessa styrkor på marken.90 I Bosnien togs en 

överenskommelse fram med hjälp av USA som ledde till att Muslim-Croat Federation 

bildades. Federationen täckte mer än halva Bosnien och resulterade i att serberna isole-

rades. De tidigare separerade muslimska och kroatiska styrkorna kunde nu tillsammans 

strida mot serberna vilket bidrog till att serberna fick hårdare motstånd på marken än 

tidigare.91 Samarbetet med marktrupp i Libyen skedde däremot mer diskret än i Bosni-

en. Både Storbritannien och Frankrike hade specialstyrkor på marken i syfte att utbilda 

rebellerna.92 Det var dock inte endast utbildning som genomfördes. Lindvall & Forsman 

skriver att franska specialförband användes till att lokalisera mål åt NATO och vissa 

uppgifter tyder på att flygattackerna var direkt stöd till rebellerna.93 Jonathan Eyal häv-

dar att vapen både finansierades och levererades till rebellerna94  och påståendet stärks 

av Lindvall & Forsman.95 Nygren anser däremot att rebellerna inte går att jämföra med 

en välutbildad reguljär marktrupp, dock poängterar Nygren att rebellerna bidrog med 

att tvinga regimens trupper att exponerar sig från gömställen i städerna.96 Lindvall & 

Forsman anser att rebellerna även bekämpade regimens styrkor i tätorterna utan några 

skador på civila, något som flygstridskrafterna hade haft svårt att genomföra på egen 

hand.97  

 

Under slutskedet i Bosnien kombinerades flygattacker från NATO med offensiver på 

marken från den bildade Muslim-Croat Federationen mot serberna. Enligt Kaufman var 

kombinationen det som slutligen ledde fram till att fredsprocessen påbörjades.98 Lik-

nande argument finns från insatsen i Libyen där bland annat Lindvall & Forsman argu-

menterar för att rebellernas framryckning tillsammans med flygattacker var det som 

                                                        
90 Coder, Michael, “Military Doctrine and Intervention, I Johnson, Adrian, Mueen, Saqeb, (red.), 
Short War, Long Shadow The Political and Military Legacies of the 2011 Libya Campaign, Royal 
United Services Institute for Defense and Security Studies, 2012, s. 27-28 
91 Kaufman, 2002, s.110 
92 Eyal, Jonathan, “The Responsibility to Protect: A Chance Missed”, I Johnson, Adrian, Mueen, 
Saqeb, (red.), Short War, Long Shadow The Political and Military Legacies of the 2011 Libya Cam-
paign, Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, 2012,  s. 60 
93 Lindvall & Forsman, 2012, s. 29 
94 Eyal, 2012, s. 61 
95 Lindvall & Forsman, 2012, s. 15-17 
96 Nygren, 2014, s. 121 
97 Lindvall & Forsman, 2012, s. 44 
98 Kaufman, 2002, s.120 
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åstadkom avgörandet.99 Samma slutsats drar även Johnson & Mueen då de skriver att 

flyget endast var en av faktorerna till regimens fall.100 Lindvall & Forsman argumenterar 

också för liknande slutsats då de skriver att flygattackerna följde händelserna på mar-

ken, framförallt i slutskedet, och att det tyder på att NATO koordinerade attackerna med 

rebellerna.101  

 

Samarbete med marktrupp går att finna i båda insatserna och därmed är inte heller 

denna variabel den som kan förklara utfallet. 

4.5 Attacker i förebyggande syfte 

4.5.1 Analys 

Skillnaden vid insatsen i Libyen och i Bosnien var attacker i förebyggande syfte. I Bosni-

en fick NATO uppgiften att upprätta en flygförbudszon. Dock saknades mandat att 

genomföra attacker mot mål som utgjorde hot mot zonen vilket gjorde att NATO endast 

kunde agera i självförsvar.102 Mandatet vid insatsen i Libyen gav däremot NATO tillstånd 

att använda ”all necessary means” för att skydda civilbefolkningen.103 NATO kunde där-

med genomföra attacker mot Libyens luftförsvar och mot militära förmågor i syfte att 

motverka framtida attacker mot civila och neutralisera hotet mot flygförbudszonen.104 

Denna möjlighet hade inte NATO vid insatsen i Bosnien vilket ledde till att hot mot zo-

nen inte kunde slås ut, att kraven som ställdes mot serberna enbart blev tomma hot, in-

satsen blev lång och utdragen och krävde både fler civila dödsoffer och egna nedskjutna 

plan tillskillnad från insatsen i Libyen. 

4.5.2 Bevis 

Vid implementeringen av flygförbudszonen i Libyen gav FN resolution 1973 NATO till-

stånd att skydda civilbefolkningen med ”all necessary means” och tillät NATO att ”take 

                                                        
99 Lindvall & Forsman, 2012, s. 45 
100 Johnson, Adrian, Mueen, Saqeb, (red.), Short War, Long Shadow The Political and Military Leg-
acies of the 2011 Libya Campaign, Royal United Services Institute for Defense and Security Stu-
dies, 2012, s. 2 
101 Lindvall & Forsman, 2012, s. 39 
102 Lambeth, 2010, s. 34 
103 FN Resolution 1973 (2011) Hämtat 2015-05-06 från: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf  
104 Taylor, 2011, s. 5 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf
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all necessary measures to enforce compliance with the ban on flights”.105 Det bidrog i Li-

byen till att NATO kunde inleda attacker mot mål som var hot mot flygförbudszonen 

samt slå ut mål som i framtiden kunde genomföra attacker mot civila.106 Den 25 mars, 

några dagar efter att attackerna inletts i Libyen, ansågs Gaddafis luftförsvar inte längre 

utgöra något hot.107 I Bosnien däremot kunde NATO inte inleda med liknande flygat-

tacker som i Libyen då FN resolution 816 endast tillät NATO att använda våldsmakt i 

självförsvar och endast i Bosnien-Hercegovina luftrum.108 Skillnaden att NATO kunde slå 

ut hoten mot zonen i Libyen jämfört med att de inte kunde det i Bosnien visade sig tyd-

ligt då både ett Sea-harrier och ett F-16 flygplan blev nedskjutet under insatsen i Bosni-

en,109 medan inte ett enda flygplan i Libyen blev nedskjutet.110 

 

Tre månader efter resolution 816 släpptes FN resolution 836 i Bosnien som innehöll 

följande mening: ”all necessary measures, through the use of air-power to support the 

UN protection force in dettering attacks on the six safe areas designated by the UN in 

april and may.”111 Det första steget som togs efter denna resolution var att bidra med 

CAS till marktrupperna.112 Endast fyra av flera hundra förfrågningar om CAS blev god-

kända och genomförda på grund av en lång och utdragen beslutskedja113 vilket ledde till 

att situationen på marken inte förändrades.114  

 

NATO försökte flera gånger få igenom förslag i Bosnien om att genomföra attacker ”at 

times and places of NATO choosing”, det vill säga attacker i förebyggande syfte.115 Det 

dröjde dock ända fram till maj 1995, efter flera attacker från serbiska styrkor mot civila i 

Sarajevo, innan FN tillät NATO att genomföra attacker mot serbiska ammunitionsförråd. 

                                                        
105 FN Resolution 1973 (2011) Hämtat 2015-05-06 från: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf  
106 Taylor, 2011, s. 3 
107 Taylor, 2011, s. 9 
108 FN Resolution 816 (1993) Hämtat 2015-05-06 från: 
http://www.nato.int/ifor/un/u930331a.htm  
109 Lambeth, 2010, s. 34 
110 Lindvall & Forsman, 2012, s. 45 
111 FN Resolution 836 (1993) Hämtat 2015-05-06 från: 
http://www.nato.int/ifor/un/u930604a.htm  
112 Schulte, 1997, s. 21 
113 Lambeth, 2010, s. 34 
114 Schulte, 1997, s. 22 
115 Schulte, 1997, s. 22 
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Dessa attacker kan ses som de första attackerna i förebyggande syfte.116 Den 21 juni fick 

NATO rätten att själva bestämma när flygstridskrafterna skulle användas vid uppkomna 

hot eller attacker mot ”safe areas”.117 Det här var första gången NATO kunde göra verk-

lighet av hoten i Bosnien.118 Efter en granatattack mot Sarajevo i augusti 1995 inledde 

NATO en tre veckor lång bombkampanj mot serbiska militära mål. Den tre veckor långa 

bombkampanjen, som fick namnet Deliberate Force, var en stor bidragande faktor till att 

fredsprocessen fortsatte under hösten 1995 och konflikten uppnådde end-state.119  

 

Genom att mandatet tillät förebyggande attacker från början i Libyen kunde hot slås ut 

innan dessa hade påverkat vare sig de civila eller flygförbudszonen. Enligt Lindvall & 

Forsman finns det inga siffror som kan verifiera fler än hundra civila dödsoffer under 

flyginsatserna i Libyen.120 Några exakta siffror på antal civila dödsoffer i Bosnien har 

inte gått att finna, däremot var det 115 bekräftade civila dödsoffer vid de två granatat-

tacker från serbiska styrkor mot Sarajevo.121 Hur många civila som omkommit under 

hela konflikten blir därmed svårt att bedöma, däremot är det rimligt att anta att många 

civila dödsoffer har krävts utöver de 115 bekräftade eftersom attacker mot ”safe areas” 

pågick under hela konflikten.122 

 

Här går det alltså att finna den stora skillnaden mellan insatserna och därmed blir denna 

variabel den förklarande variabeln. På grund av mandatet kunde inte attacker i förebyg-

gande syfte genomföras i Bosnien, medan mandatet i Libyen tillät detta. Det i sin tur led-

de till att insatsen i Bosnien tog längre tid och en bidragande faktor till att fler dödsoffer 

krävdes i Bosnien än i Libyen.  

                                                        
116 Kaufman, 2002, s. 118 
117 Kaufman, 2002, s. 119 
118 Kaufman, 2002, s. 121 
119 Schulte, 1997, s. 24 
120 Lindvall & Forsman, 2012, s. 45 
121 Kaufman, 2002, s. 109 och s. 119 
122 Kaufman, 2002, s. 120 
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5. Avslutning 

5.1 Resultatdiskussion 
Undersökningen har visat att skillnad går att finna i mandatet vid insatserna i Libyen 

och i Bosnien. NATO hade mandat att genomföra attacker i förebyggande syfte i Libyen 

vilket bidrog till ett snabbt uppnått end-state tillskillnad från i Bosnien där mandatet 

inte tillät liknande attacker. Det bidrog till att NATO inte kunde nyttja flygförbudszonen 

på samma effektiva sätt som vid insatsen i Libyen och det i sin tur ledde till en lång och 

utdragen insats. 

 

Studien har därmed visat att mandatet är en förklaring till skillnaden i tidsåtgång mellan 

insatserna. Syftet var att undersöka varför insatsen i Bosnien krävde mer tid än insatsen 

i Libyen att uppnå end-state genom en jämförande fallstudie med fokus på flygförbuds-

zon utifrån Pape´s teori om nekande tvångsmakt. Studien har visat hur nekande 

tvångsmakt går att nyttja när en flygförbudszon tillämpats och tydliggjort vilka skillna-

der som funnits mellan insatserna. Genom de oberoende variablerna har uppsatsen, ut-

över att hitta en förklaring till problemet, även visat på att nekande tvångsmakt har till-

lämpats enligt Pape´s teori. Krav på motståndaren har ställts, attacker har fokuserat på 

motståndarens militära förmågor och flygstridskrafterna har vid båda insatserna sam-

arbetat med marktrupp. Att NATO däremot inte kunde genomföra attacker i förebyg-

gande syften i Bosnien bidrog till att hoten mot serberna inte gick att göra verklighet av. 

Det ledde till fortsatt våld mot de civila och konflikten drog ut på tiden då det inte fanns 

någonting som pressade serberna att gå med på kraven som ställdes, vilket även gjorde 

att antalet civila dödsoffer ökade. I Libyen däremot, där mandatet gav mer utrymme för 

attacker i förebyggande syfte, lyckades NATO få slut på våldet mot civila och detta inom 

en tidsperiod betydligt kortare än i Bosnien. Att korta ned insatstiden kan minska både 

kostnader och risker som nämnts tidigare och studien har visat att mandatet kan vara 

en faktor till hur lång insatsen blir.  

 

Studien har även visat på att mycket av det Benard kom fram till vid sin forskning om 

hur flygförbudszonerna bör tillämpas i framtiden123  har gått att finna vid insatsen i Li-

byen. Benard ansåg att det krävdes mandat för flygstridskrafterna att få agera mot både 

                                                        
123 Benard, 2004 
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marktrupper och flygstridskrafter. I Libyen kunde NATO genomföra fler CAS-uppdrag än 

i Bosnien vilket hindrade Gaddafis marktrupper att avancera fritt i terrängen och utgöra 

hot mot civila och flygförbudszonen. Benard identifierade även att både vid insatsen i 

Irak och i Bosnien ökade antalet civila dödsoffer på grund av att motståndare endast fick 

nedkämpas i självförsvar. Detta var inget problem i Libyen då mandatet tillät attacker i 

förebyggande syfte vilket kan vara en förklaring till varför antalet civila dödsoffer blev 

lågt i förhållande till Irak och Bosnien. Slutligen ansåg Benard även att flygstridskrafter-

na inte skulle klara av att uppnå ett end-state utan stöd från marktrupp. En del personer 

hävdar att marktrupp inte användes vid insatsen i Libyen, dock går det utifrån analysen 

att finna ett samarbete mellan marktrupp och flygstridskrafterna. Däremot har studien 

inte kunnat bevisa att det krävs ett samarbete med marktrupp för att uppnå ett end-

state eftersom att ingen insats med flygförbudszon har tillämpats utan att samarbete 

med marktrupp har skett.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på lärdomar från insatsen i Libyen utan jämförelse mot 

en tidigare insats. Denna uppsats har genom jämförelsen mellan två fall visat på att be-

gränsningar, som i det här fallet mandatet, kan påverka hur flygstridskrafterna i flygför-

budszonen går att nyttja. Tack vare att begränsningar i mandatet har tydliggjorts i denna 

undersökning ökar möjligheten att lärdomarna från den tidigare forskningen på insat-

sen i Libyen kan nyttjats vid framtida implementering av flygförbudszoner utan att bli 

begränsad av till exempel mandatet.   

 

Slutsatserna om mandatets påverkan anses vara rimliga utifrån det studien visat. Där-

emot skall dessa slutsatser endast ses som en förklaring till skillnaden i tidsåtgång. En 

alternativ förklaring kan vara marktruppernas påverkan. Marktrupperna har nämnts i 

denna uppsats endast i syftet att förklara flygstridskrafternas uppgifter och kan således 

inte avfärdas som alternativ förklaring vid en djupare analys av dessa. En sådan analys 

skulle till exempel kunna visa att serbernas marktrupp varit skickligare än Gaddafis 

marktrupp. Sjöstridskrafternas påverkan går heller inte att avfärda som alternativ för-

klaring då dessa inte har undersökts någonting under denna studie. En annan alternativ 

förklaring kan vara skillnad i hur många flygplan som nyttjats vid insatserna. Denna för-

klaring går dock att avfärda då fler flygplan i Bosnien inte hade kunnat påverka serberna 
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mer på grund av att mandatet inte tillät detta. Terrängens påverkan på insatsen är ytter-

ligare en alternativ förklaring som inte går att avfärda genom denna studie.  

 

Om det är nekande tvångsmakt utifrån flygförbudszonen som gav framgång i Libyen el-

ler om NATO hade kunnat använda nekande tvångsmakt på ett annat sätt för att uppnå 

end-state går att diskutera. Både Gaddafi och serberna hade ett flygvapen som utgjorde 

ett hot under insatserna. Upprättandet av en flygförbudszon leder till att endast det som 

krävs för att upprätta flygförbudszonen behöver slås ut och detta är positivt i bemärkel-

sen att motståndaren har förmågor kvar när ett end-state har uppnåtts. Alternativet, 

istället för flygförbudszonen, blir att slå ut stora delar av motståndarens flygvapen för 

att neutralisera hotet och då minskar även motståndarens chanser till att bibehålla för-

mågor efter insatsen.  Om insats istället sker mot en motståndare som saknar ett flygva-

pen kan flygförbudszonen bli överflödig då motståndaren ändå saknar förmågan att 

nyttja luftrummet.  

 

Liknande diskussion går att göra mellan skillnaden av luftherravälde kontra flygför-

budszon. Genom upprättandet av flygförbudszon kan det anses mer legitimt att skapa 

sig fördelar jämfört med luftherravälde. Upprättandet av flygförbudszon i Bosnien och 

Libyen skedde utifrån FN-resolutioner vilket bidrog till att NATO tydligt kunde kontrol-

lera luftrummet som ingick i flygförbudszonen utan oklarheter. Det blir således legitimt 

att kunna avvisa/nedkämpa motståndare som försöker ta sig in i flygförbudszonen. Om 

luftherravälde upprättas istället för en flygförbudszon finns det fler faktorer som kan 

skapa friktioner och problem. Den som upprättar luftherraväldet måste själv kontakta 

andra aktörer, så som civila luftfarten, grannländer och andra som kan påverkas av luft-

herraväldet.  Dessa problem uppstår inte i en flygförbudszon då det på förhand är regle-

rat vem som får nyttja flygförbudszonen och inte. Flygförbudszonen blir därmed tydli-

gare och ger innehavaren mer legitimitet att göra det som krävs för att uppnå ett end-

state jämfört med luftherravälde som kräver mer samarbete mellan fler aktörer.  

 

Fokus i undersökningen har inte legat på att försöka klassificera flygförbudszoner i nå-

gon utav de fyra sätten att bedriva luftoperationer på. Begreppet nekande tvångsmakt 

har ibland använts och detta endast för att det ansetts passa in i den specifika händelsen 

enligt Pape´s beskrivning om nekande tvångsmakt. Det skall dock inte anses att flygför-
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budszoner därför alltid handlar om nekande tvångsmakt. Anledningen till att inte lägga 

vikt i klassificeringen är dels för att fokus då hade hamnat fel samt att undvika att göra 

samma misstag som Bratton ansåg att Pape hade gjort. Vid en noggrannare analys med 

fokus på de fyra olika sätten att bedriva luftoperationer på finns det en möjlighet att 

flygförbudszoner går att klassa som någon av de övriga tre luftoperationerna. 

 

Det går att hävda att Deliberate Force inte tillhörde flygförbudszonen utan var en egen 

operation som pågick parallellt med Deny Flight. Detta avfärdas dock genom argumentet 

att Deliberate Force kunde genomföras tack vare att flygförbudszonen var upprättad när 

Deliberate Force påbörjades och skall därför ses som en effekt av flygförbudszonen och 

även anses vara en del av denna.  

5.2 Metodval 
Metodvalet och det material som används i denna undersökning anses mest passande 

utifrån tidsåtgång och antal fall att välja på. En alternativ metod kan vara att genomföra 

en kvantitativ undersökning baserad på flera fall. Denna metod går dock att avfärda då 

det endast fanns tre fall att välja på och tidigare forskning redan är genomförd på två av 

fallen. Irak är med i den tidigare forskningen där Benards analys visar på att Irak och 

Bosnien hade liknande problem. Att därför genomföra en jämförande fallstudie på Bos-

nien och Libyen anses vara relevant. Intervjuer hade kunnat vara ett sätt att bidra med 

mer trovärdhet till slutsatserna. Problemet blir då att det både är svårt och mycket tids-

krävande att få till intervjuer med högt uppsatta chefer från båda insatserna. Ett annat 

alternativ hade varit att få tillgång till krigsdagböcker från insatserna, vilket jag inte 

lyckades med och därför är analyserna i studien till stor del baserade på sekundärkällor. 

Däremot är sekundärkällorna dubbelkollade mot minst två oberoende källor samt jäm-

förda mot FN resolutionerna vilket stärker trovärdigheten.  

 

Även variablerna som använts vid analysen går att diskutera om de verkligen är obero-

ende varandra. Ställs liknande krav vid insatserna finns det anledning att tänka att mål-

valen blir likadana. Målvalen anses dock inte vara beroende av kraven eftersom att olika 

målval går att göra oavsett om liknande krav ställs. Däremot är CAS, som är en del av va-

riabeln målval, beroende av ett samarbete med marktrupp. CAS är dock bara en liten del 

av hela variabeln målval och därför anses målval och samarbete med marktrupp obero-
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ende varandra. Även attacker i förebyggande syfte anses vara oberoende vilket bevisas 

genom att de tre andra variablerna är liknande i båda fallen medan attacker i förebyg-

gande syfte skiljer sig och därmed är den oberoende.  

5.3 Resultatets betydelse för yrkesutövningen  

Att använda vetenskap för att finna lösningar ger många lärdomar inför kommande yr-

kesutövning som officerare. Inom yrkesutövningen kommer nya problem uppstå och att 

då använda sig av systematik, precis som den här undersökningen, kommer bidra med 

att problemen lättare kan lösas. Att förhålla sig till vetenskap bidrar även till ett kritiskt 

tänkande som gör att saker ifrågasätts, utvecklas och risken att göra något på ett visst 

sätt bara för att det alltid varit så minskar och yrket utvecklas i en positiv riktning. 

 

Uppsatsen bidrar även med ökad förståelse för hur flygstridskrafterna kan nyttjas och 

vilka begränsningar som kan uppstå. Uppsatsens fokus på flygförbudszon har gett god 

kunskap om hur dessa kan tillämpas vilket kan vara till nytta vid eventuellt framtida im-

plementering av en flygförbudszon.  

 

Uppsatsen bidrar även till flygvapnet inför kommande insatser med flygförbudszon ge-

nom att bredda forskningsfältet kring flygförbudszoner. Resultatet har även betydelse 

för de politiska ledarna eftersom att uppsatsen visar på att utfallet i insatser kan vara 

beroende av hur mycket politikerna tillåter flygstridskrafterna att nyttja sina resurser 

och vilka skillnader som kan uppstå beroende på hur resolutioner skrivs. Då forsknings-

fältet på flygförbudszoner inte är omfattande kan uppsatsen bidra till att fler får upp 

ögonen för flygförbudszoner. Det kan i sin tur leda till fler forskningar inom samma om-

råde och hela forskningsfältet breddas. I och med att insatsen i Libyen ansågs som lyck-

ad finns det möjlighet att framtida insatser kommer tillämpa en flygförbudszon. Om 

forskningsfältet då har hunnit bli bredare ökar möjligheten att fler lärdomar kan dras 

ifrån forskningen och tillämpningen av flygförbudszoner har då potential att fortsätta i 

samma positiva utveckling.  

 

För officersprofessionen har resultatet visat på att det inte bara handlar om vilka beslut 

officerarna tar ute i fält, utan att det är fler faktorer som spelar in. I Bosnien har exempel 

tydliggjorts där viljan hos NATO har begränsats av mandatet och samarbetet med FN. 



Försvarshögskolan  Metod och självständigt arbete 
Kd Per Erkki  2015-06-03 
OP 12-15 

Sida 34 av 37 
 

Det är något som är viktigt att ta med sig som officerare inom den svenska Försvarsmak-

ten eftersom att det är troligt att svenska officerare deltar i fredsbevarande insatser till-

sammans med andra nationer och organisationer. Då kommer ett samarbete krävas och 

den här uppsatsen har visat på att vissa problem då kan uppstå. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Fokus har endast legat på flygstridskrafterna vilket lämnar mark- och sjöstridskrafterna 

utanför denna undersökning. Därför skulle det vara intressant om kommande forskning 

fokuserade på mark- eller sjöstridskrafternas påverkan. Analysen bevisade att samarbe-

te med marktrupp skedde i båda insatserna och därför skulle det kunna vara ett intres-

sant fokus vid vidare forskning. En annan tänkbar vidare forskning är att analysera ter-

rängen och området i och runt omkring Libyen och Bosnien och utifrån det ta fram en 

alternativ förklaring till hur tidsåtgången kunde skilja sig. Med terräng menas dels ter-

rängen på marken, men även analysera hur flygstridskrafterna har flugit och vilka om-

råden de har utgått ifrån. Slutligen skulle vidare forskning kunna göra liknande jämfö-

relse som denna, men mot en annan konflikt. En sådan undersökning kräver dock att en 

implementering av en flygförbudszon sker vid någon framtida insats. 
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