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ABSTRACT: 
 
When are aerial bombing strategies effective in coercing target states? According to the re-
cent research debate there is a consensus that denial strategies may be an effective instru-
ment for coercing states to change their politics. This study is based on Belkin’s theory which 
argues that the effectiveness of denial strategies may depend in part on the domestic legiti-
macy of the target states’ regimes. From a political standpoint, aerial denial effectiveness can 
be considered more likely to coerce when political leaders of target states lack domestic le-
gitimacy rather than when they are legitimate.    
   
The purpose of this study is to contribute an explanation of a condition where denial strate-
gies are more likely to succeed. The study has a two-sided focus where the first focus lies on 
Pape’s work on denial strategies in order to investigate how the Allies used their air power 
during Operation Desert Storm. The second focus is on legitimacy theory which will be used 
to investigate whether Iraq lacked legitimacy during the time of the war and what conse-
quences that might have had in a denial perspective.  
  
The study concludes that Iraq lacked legitimacy and may therefore have been vulnerable to a 
sub-category of denial called operational interdiction. Thus, the study provides a possible de-
velopment of Belkins theory into: Operational interdiction may be an effective instrument for 
coercing states to charge their policies. 
 
Nyckelord: Luftmakt, Operation Desert Storm, legitimitet, nekande strategi 
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1. Inledning  

När är strategisk bombning ett effektivt tvångsmedel för att påverka stater att ändra sin 

politik? Baserat på den senaste tidens krigföring kan det tänkas att strategisk bombning 

med flygstridskrafter kan vara den mest använda militära strategin sedan det kalla kri-

get. Till följd av detta finns det idag många luftmaktsteorier som bidrar till kunskapstill-

växten för hur man bäst bör använda flygstridskrafter. I skrivande stund har forskning 

hittills försökt men misslyckats med att förklara förhållanden där strategisk bombning 

är sannolikt att lyckas eller misslyckas. Strategisk bombning kan användas på många 

sätt på grund av flygstridskrafternas särskilda egenskaper. Kopplat till den nuvarande 

forskningen finns det en gemensam syn där att förstöra den militära kapaciteten hos 

motståndaren kan vara ett effektivt sätt att tvinga motståndaren att gå med på ställda 

krav. Denna strategi kallas för nekande strategi. 

 

Robert A. Papes teorier om användandet av luftstridskrafter har varit i centrum inom 

forskningen för luftmaktsteori de senaste åren. Det finns forskare som anser att Papes 

teorier i Bombing to Win (1996) är den enda teorin som haft ett vetenskapligt förhåll-

ningssätt och således anses den relevant.1 Pape beskriver i sin bok strategier med mili-

tära flygstridskrafter som kan tänkas användas som tvångsmaktsmedel. Baserat på Pa-

pes arbete har Horowitz & Reiter utvecklat nya hypoteser och tagit med aspekten demo-

krati i deras forskning. Viss kritik har framförts där Horowitz & Reiter likställt demo-

krati med politisk legitimitet. Utifrån kritiken har det gjorts en ansats för att påvisa rele-

vansen i statsfunktionen kopplat till nekande strategi. Belkins teori menar att en ne-

kande strategi kan vara mer effektiv mot stater som saknar inhemsk legitimitet än stater 

med brett stöd.  

 

I och med öppnandet av en ny forskningsdimension (politisk illegitimitet kopplat till ne-

kande strategi)finns det relevans i att vidare undersöka detta. Uppsatsen kommer att 

lägga fokus på Belkins teori och vidare utforska hur den nekande strategin kan vara ef-

fektiv mot illegitima stater. Denna undersökning skall ses som ett bidrag till utvecklan-

det av en förklaring med ett förhållande där strategisk bombning är sannolikt att lyckas. 

Uppsatsen kommer att göra en ansats till att utveckla Belkins teori genom att undersöka 

                                                        
1 Michael Horowitz and Dan Reiter, “When Does Aerial Bombing Work? Quantitative Empirical Tests, 1917-1999” s.147 
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användandet av nekande strategi i relation till inhemsk illegitimitet under Operation De-

sert Storm.  

     

1.1 Problemformulering 

Flygstridskraft är en relativt ny innovation i krigföring men den har redan haft en stor 

påverkan på strategiskt tänkande. Luftmakt har spelat en avgörande roll i konvention-

ella krig som exempelvis Gulfkriget, Bosnienkriget och kriget i Kosovo. Luftmaktens re-

lativt snabba framfart som militärt tvångsmedel har skapat många tankar kring hur den 

bäst bör nyttjas i syfte att påverka motståndaren på ett eller annat sätt. Men under vilka 

förutsättningar är egentligen strategisk bombning ett effektivt instrument för att tvinga 

stater att ändra sin politik?  

 

Författaren ämnar att bidra till kunskapstillväxt inom tvångsmaktsutövning med flyg-

stridskrafter genom att undersöka på vilket sätt nekande strategier kan vara ett effektivt 

tvångsmedel mot stater som präglas av inhemsk illegitimitet. Med Belkins teori som 

grund kommer uppsatsen att undersöka hur de Allierade använde sina flygstridskrafter 

under Operation Desert Storm utifrån den nekande strategin. Vidare kommer det att un-

dersökas vad som indikerar till att Irak var en illegitim stat under kriget och vilken på-

verkan det kan ha haft på utfallet av den strategiska bombningen utifrån legitimitetsteo-

rin. Utgångspunkten i detta arbete är således att utveckla och precisera Belkins teori.2 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att utöka vår förståelse för hur luftstridskrafter kan fungera som en 

strategi för tvångsmakt. Undersökningen skall ses som ett bidrag till utvecklandet av en 

förklaring med ett förhållande där strategisk bombning är sannolikt att lyckas. Kopplat 

till ovanstående är det relevant att se på vilket sätt nekande strategi kan tänkas ha varit 

effektiv mot Irak, under Operation Desert Storm i syfte att koppla den kunskapen mot 

framtida krig där illegitima stater har en roll att spela. Detta kan tänkas ses som en del 

av ett verktyg till att hjälpa beslutsfattare samt att bidra till fortsatt forskning inom om-

rådet.  

                                                        
2 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial 
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Frågeställning: Hur kan Belkins teori utvecklas, i ljuset av Papes teori om den nekande 

strategin?  

1.2.1 Forskningsfrågor 

- På vilket sätt användes nekande strategier under Operation Desert Storm? 

 

- Vad indikerar att Irak var en illegitim stat under Operation Desert Storm? 

 

- Påverkade Irakregimens illegitimitet utfallet av den strategiska bombningen un-

der Operation Desert Storm? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Luftmakt har kommit att bli ett effektivt tvångsmedel i länders försök att påverka andra. 

Åsikterna varierar om hur luftmakten bäst bör användas i syfte att vinna krig. De flesta 

forskarna anser att luftmakt kan vara ett effektivt tvångsmedel när den används genom 

att bomba den militära kapaciteten hos motståndaren. Däremot har forskare hittills 

misslyckats att förklara förhållanden där strategisk bombning är sannolikt att lyckas 

samt misslyckas. 3  

 

Baserat på den senaste tidens debatt om användandet av flygstridskrafter som tvångs-

medel kan vi se att de flesta forskare är överens om vissa punkter. Inledningsvis finns 

det en konsensus om att enbart bomba civila är en ineffektiv metod att få sin vilja ige-

nom.4 Guilio Douhet menade att en massiv förstörelse av tätorter skulle skrämma civil-

befolkningen i syfte att de skulle göra uppror mot sina ledare och kräva ett slut på kri-

get.5 Douhets teorier utvecklades vidare av Hugh Trenchard som förutsåg flygkampanjer 

som en kamp mellan viljor och därför skulle staten som stod ut längst med att bli bom-

bad till slut vinna.6 William Mitchell hade en liknande uppfattning men betonade att 

bombningen skulle ske mot industriella och ekonomiska centra vilket skulle påverka 

                                                        
3 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.87 
4 Ibid s.53 
5 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.256 
6 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.61 
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motståndarens vilja att fortsätta strida och snabbt ge ett avslut på kriget.7 Dock visade 

erfarenheter från de tidiga kampanjerna under andra världskriget att flyganfall mot ci-

vila centra inte resulterade i de önskande politiska förändringar som söktes. Robert A. 

Pape menar att ”no coercive air strategy based on threatening or killing civilians has ever 

succeeded.”8  

 

Ett ytterligare område där forskare verkar vara överens är att flygstridskrafter kan vara 

ett effektivt verktyg att tvinga stater att ändra sin politik. Mer specifikt genom att angri-

parna använder sin luftmakt till att förstöra den militära kapaciteten hos motståndaren. 

Robert A. Pape föreslår exempelvis att nekande strategier kommer att vara effektiva om 

angriparen fokuserar på motståndarens militärstrategiska svagheter.9 John Warden me-

nar att nekande attacker bidrog delvis till att övertyga Irak att dra sig tillbaka från Ku-

wait under Gulfkriget10 Avslutningsvis går det att se en konsensus i det faktum att ne-

kande strategier kan misslyckas där Mueller skriver att ”while denial may produce suc-

cessful coercion, it may fail to coerce”11 Pape skriver att ”denial does not always work” och 

att han inte fullt kunnat fastställa när nekande strategi kommer att lyckas eller miss-

lyckas.12  

 

Michael Horowitz och Dan Reiter har i sin forskarartikel ”When Does Aerial Bombing 

Work? – quantitative empirical tests, 1917-1999” framfört intressanta aspekter angående 

strategisk bombning genom sin robusta kvantitativa undersökning. Studien har presen-

terat två nya hypoteser, att typ av statsstyrning och omfattningen av de krav som at-

tackeraren ställt påverkar sannolikheten för att lyckas. Deras arbete visar att stater vars 

militär är sårbara mot luftangrepp kommer med större sannolikhet att gå med på den 

anfallande statens krav. Huruvida de civila tillgångarna är sårbara eller inte har inte vi-

sat någon effekt på krigsutgångar. Resultaten visar också att tvångsmakt med luftstrids-

krafter är mindre sannolikt att fungera ifall den angripande staten kräver att statens le-

dare ska avgå. Vidare var det varken svårare eller lättare att använda tvångsmakt mot 

demokratier.13 

                                                        
7 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.258-259 
8 Pape, A. Robert (1997) ”The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden” s.195 
9 Pape, A. Robert (1997)”The limits of precision‐ guided air power s.95 
10 Warden, John A. III (1997)”Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win” s.184 
11 Mueller, Karl (1998) ”Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power” s.191 
12 Pape, A. Robert (1997) ”The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden” s.198 
13 Michael Horowitz and Dan Reiter, “When Does Aerial Bombing Work? Quantitative Empirical Tests, 1917-1999” 
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Det finns forskning som har kritiserat att Horowitz och Reiter har likställt demokrati 

med legitimitet. Kritiken får tyngd i sitt resonemang genom att exemplifiera Vietnamkri-

get där de menar att även då Vietnam hade en auktoritär, kommunistisk styrning så var 

den legitim. Just den legitimiteten var enligt många analytiker nyckeln till Vietnams mili-

tära vinst. Vidare har det frågats varför inte den angripna statens politik har påverkat en 

lyckad eller misslyckad krigföring, med utgångspunkt i den nekande strategin. Slutsatsen 

är att nekande strategier är mer sannolikt att leda till en förändrad politik när de poli-

tiska ledarna för stater saknar inhemsk legitimitet än när staterna har ett bredd stöd.14  

 

Sammanfattningsvis uppfattar författaren att den nuvarande forskningsdebatten å ena 

sidan kretsar kring utvecklingen av den förklarande luftmaktsteorin. D.v.s. en fortlö-

pande process att fastställa orsakssamband för att förklara varför luftstridskrafterna 

segrade eller bidrag till seger. Hittills har forskare misslyckats med att förklara förhål-

landen där strategisk bombning är sannolikt att lyckas eller misslyckas. Å andra sidan 

debatteras det om utvecklingen av den normativa luftmaktsteorin, dvs. ”hur gör vi för 

att vinna kriget med luftstridskrafter?”. Widen & Ångström har påpekat problematiken 

för vissa normativa teorier som saknar analys av motpartens agerande. Ingen luftmakts-

teori som söker att uppnå ett ledarskapsbyte av motståndaren kan garantera att det ef-

terföljande ledarskapet följer den egna sidans vilja.15 

 

Kopplat till den nuvarande forskningsdebatten menar författaren att det finns ett forsk-

ningsutrymme att bidra med utveckling om när strategisk bombning är ett effektivt 

tvångsmedel. Det finns som tidigare nämnt forskning som hävdar att en nekande stra-

tegi kan vara mer effektivt mot stater som saknar inhemsk legitimitet än stater med 

brett stöd vilket är uppsatsens fokus. 

 

1.4 Disposition  

Inledningsvis under det första kapitlet beskrivs forskningsproblemet, redovisning av 

syfte och frågeställningar. Därefter beskriver författaren det aktuella forskningsläget 

                                                        
14 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial 
15 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.272-273 
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som avhandlar strategisk bombning. Avslutningsvis förklaras de avgränsningar som 

uppsatsen gjort i förhållande till forskningsproblemet samt en genomgång av material 

och källkritik.  

 

I kapitel två ges en förklaring av den teoretiska referensramen som uppsatsen kommer 

att förhålla sig till. Detta kommer vara de generella dragen i Papes teori för att ge en lä-

saren en överblick av teorin innan uppsatsen lägger fokus på den nekande strategin. Vi-

dare kommer legitimitetsteorier att presenteras utifrån, i ljuset av denna uppsats, rele-

vant teori i syfte att ge läsaren en bild över vilka faktorer som kan tänkas påverka en 

stats legitimitet.  

 

I det tredje kapitlet redogör författaren för valda metoder och operationalisering. Syftet 

med detta kapitel är att ge läsaren en bild av hur problemet ska utredas, vad som efter-

söks och hur det kan hjälpa lösande av forskningsfrågorna.  

 

I det fjärde kapitlet ges en överblick av Operation Desert Storm och därefter analyseras 

empirin mot valda indikatorer och resultatet presenteras. Forskningsfråga ett besvaras 

under 4.2, forskningsfråga två besvaras under 4.3 och den tredje frågan besvaras under 

4.4. 

 

Undersökningens ambition är att i det femte kapitlet problematisera och föreslå en ut-

veckling av Belkins teori: ”Hur kan Belkins teori utvecklas, i ljuset av Papes teori om den 

nekande strategin?” Avslutningsvis framförs kritik till studien, övriga reflektioner samt 

förslag till vidare forskning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Kopplat till forskningsproblemet kan vi se vissa avgränsningar i formuleringen. Under-

sökningen avgränsas inledningsvis mot en utveckling och precisering av Belkins teori 

vilket innefattar ett luftmaktsperspektiv. Uppsatsen kommer att förhålla sig till Robert 

A. Papes teori om den nekande strategin. Även fast den har blivit kritiserad bygger en 

stor del av det nuvarande forskningsläget på Papes teorier vilket författaren anser vara 

ett starkt argument till att förhålla sig till detta. Vidare kommer uppsatsen att förhålla 
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sig till legitimitetsteori som avgränsas med ett krigsvetenskapligt perspektiv vilket på så 

sätt framför relevant teori för uppsatsen. Detta kan kritiseras då det kontextuella med 

respektive teori kan förloras vilket dock är en fråga för kommande diskussion. Metodva-

let är en fallstudie på Operation Desert Storm som tidsmässigt från planeringsstadiet till 

när kriget var vunnet.  

 

Bortsett från avgränsningen gjord av problemformuleringen kommer begrepp och defi-

nitioner (som senare kommer att presenteras) att väljas genom att gå igenom det nuva-

rande forskningsläget och välja de mest förekommande definitionerna. Detta så att det 

allmänna definitionerna väljs i syfte att inte vinkla undersökningen för att styrka rele-

vans och resultat. Uppsatsens val av litteratur är gjord genom en relativt noggrann in-

läsning av området där de mest relevanta och representativa verken har valts. Ett åter-

kommande sökord som författaren använt har varit ”strategic bombing” i syfte att få en 

bredd för att senare spetsa ner sökningen efterhand. Den empiriska avgränsningen är 

gjord genom att inte använda hemligt material, med den problematik detta medför samt 

genom användning av främst sekundära källor.  

 

1.6 Material och källkritik 

I teoridelen har författaren använt sig av Robert Papes bok ”Bombing to win” samt artik-

lar skrivna av honom i syfte att få en djup förståelse för hans resonemang kring utnytt-

jandet av flygstridskrafter. Vidare använder uppsatsen sig av Khan, Waheed A. ”Domestic 

legitimacy and International conflict”, Abulof, Uriel. Nuclear Diversion Theory and Legiti-

macy crisis: The Case of Iran, Bevir, Mark. The SAGE Handbook of Governance Politics & 

policy, Bensman, Joseph “Max Weber’s Concept of Legitimacy” och Belkin, Clark, Gokcek, 

Hinckley, Knecht & Patterson “When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy 

and Aerial Denial” som material i syfte att få en teoretisk grund över legitimitet kopplat 

till krigföring. För att säkerhetsställa en godtagbar bild av teorireferensramen har för-

fattaren tagit del av viss kritik av Papes arbete samt andra förklaringar av Papes teorier. 

Vidare så har materialet som avhandlar legitimitetsteori jämförts och analyserats för att 

kunna bedöma det centrala för teorin inom denna kontext. Detta ska bygga upp det teo-

retiska ramverket där syftet kopplat till frågeställningen är att utveckla en teori. 
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När det gäller litteraturvalet av empirin skulle författaren i en perfekt värld använt sig 

av primära källor. Problematiken med detta har varit till stor del att dessa många gånger 

varit hemliga eller för tidskrävande att hitta vilket att påverkat uppsatsen till att an-

vända sig av ett flertal sekundära källor med fokus på akademisk litteratur. Det hu-

vudsakliga analysmaterialet har varit: A league of airmen : RAND, Operation Desert Storm 

: evaluation of the air campagin : General Accounting Office (GAO), A History of Air War-

fare, The Gulf Conflict 1990-1991 samt Republic of fear: The politics of modern Iraq. Dessa 

studier redogör för händelser under Operation Desert Storm samt bidrar till en övergri-

pande bild av konflikten och statsledningen. Vidare visar litteraturen på vilka målval, 

flygplan, uppdrag och vapentyper som användes under konflikten. Bristen av källor från 

Iraks sida medför att studien har ett västerländskt perspektiv.  

 

Inom historisk forskning finns det inget som är absolut sant eller falskt. Det finns för 

många osäkerheter, variabler och dolda agendor med det empiriska materialet.16 Såle-

des finns det självfallet osäkerheter med det empiriska materialet. Eftersom vald littera-

tur har valt att presentera resultat på olika sätt har det varit svårt att hitta en gemensam 

bild på antal genomförda uppdrag. Detta beror devis på att metoden författarna använt 

sig av kan skilja och således framkommer olika resultat. Vald litteratur har använt sig av 

olika källor, där dessa i sin tur eventuellt har använt sig av skilda metoder när de under-

sökte exempelvis målval eller lyckade bombningar. Vem har beställt undersökningen 

och med vilket syfte? Varför används just en viss metod i syfte att presentera ett visst 

resultat? Med ovanstående som grund menar dock författaren att dessa osäkerheter inte 

kommer att påverka uppsatsens resultat nämnvärt men med betoning på den problema-

tik detta perspektiv medför.   

 

 

                                                        
16 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.XIV 
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2. Teori 

2.1 Introduktion 

Flygstridskrafterna har under det senaste seklet haft en imponerande utveckling avse-

ende räckvidd, snabbhet, precision och slagkraft. Strateger och teoretiker har försökt att 

hänga med i teknikutvecklingen i syfte att skapa en modell för hur stater bör använda 

sina luftstridskrafter. Det finns idag många luftmaktsteorier där Horowitz och Reiter 

menar att det enbart var Papes teorier i Bombing to Win som hade ett vetenskapligt för-

hållningssätt.17   

 

Författaren kommer även i detta inledande skede att kortfattat förklara ordet teori, vil-

ket kommer ifrån grekiskans theoria som betyder ”betraktelse”. Ordet används och kan 

tolkas på olika sätt beroende på akademisk disciplin.18  

“Theory is generally understood as … a logical (or strictly linguistic terms) in the 

life and social sciences. The systematic nature of theory is normally aimed at 

providing explanatory leverage on a problem, describing innovative features of a 

phenomenon or providing predictive utility.”19  

Med ovanstående som grund kommer denna uppsats att använda teori som en kritisk 

och systematisk reflektion om krigföring. 

 

Luftmaktsteori kan förklara logiskt sammanhängande orsakssamband som ska gå att 

pröva på empiriska undersökningar. Det finns idag många luftmaktsteorier som har sin 

syn på vad som är nyckeln till seger.20 Det handlar grovt sammanfattat om resonemang 

kring målval i syfte att få en logisk inverkan på motståndaren för att få en igenom en po-

litisk vilja. 

 

2.2 Centrala begrepp  

Följande definition av begrepp har valts baserat på det nuvarande forskningsläget i syfte 

att välja de mest förekommande definitionerna. Genom att använda de mest förekom-

                                                        
17 Michael Horowitz and Dan Reiter, “When Does Aerial Bombing Work? Quantitative Empirical Tests, 1917-1999” s.147 
18 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.8 
19 Salkind, Neil J. Encyclopedia of Reasearch Design s.1498 
20 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.272 
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mande definitionerna undviker undersökningen att använda ytterligheter för att vinkla 

analysresultatet. Förhoppningen med detta är att styrka relevansen och validiteten till 

uppsatsens analysresultat. Däremot betyder ovanstående att vissa ytterligheter inom 

begreppsdefinitionerna som kan komma att påverka analysresultatet exkluderas i ana-

lysen.  

   

2.2.1 Strategisk bombning 

”Strategic bomb-

ing may generally be defined as air attacks directed at targets or systems capable of havin

g a major impact on the will or ability of an enemy nation to  wage war”21  

 

2.2.2 Luftmakt 

Uppsatsen kommer att ha ett luftmaktsperspektiv där definitionerna på ”luftmakt” är 

många. Definitionen av begreppet ”luftmakt” som författaren avser använda är Philip 

Meilingers definition ”förmågan att utöva makt från luften eller rymden för att uppnå 

strategiska, operativa eller taktiska målsättningar”.22 

 

2.2.3 Luftöverlägsenhet 

”The degree of dominance in the air battle of one force over another, which permits 

operations by the forcer and its related land, sea, and air forces at a given time and 

place without prohibitive interference by the opposing force.”23 

Sammanfattningsvis kan luftöverlägsenhet tolkas som en nivå av kontroll över lufthavet 

där motståndaren inte kan påverka krigföringen. Den högsta nivån av kontroll över luft-

havet kallas för luftherravälde och tolkas enligt Douhet som en obehindrad möjlighet att 

flyga.24 

  

                                                        
21 S, Roberts, P, & Tucker, World War I : Encyclopedia s.45 
22 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.245 
23 Operation Desert Storm : evaluation of the air campaign s.234 
24 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.249 
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2.2.4 Tvångsmakt 

Att framgångsrikt lyckas med tvångsmakt med flygstridskrafter kan tolkas som “the use 

of air power to make an adversary choose to act in a way that it otherwise would (or 

might) not act.”25 Uppsatsen tolkar tvångsmakt som “Förmågan att förmå någon att ak-

tivt göra något som denna annars inte önskat göra genom att bruka begränsat våld som 

förhandlingsspråk.”26  

 

2.3 Robert A. Pape – Bombing to Win  

Robert A. Pape publicerade sin bok ”Bombing to Win – Air Power and Coercion in War” 

1996. I boken ifrågasätter Pape den konventionella visdomen att tvingande luftmakt är 

både ett effektivt och relativt billigt tvångsmedel. Syftet med Papes verk är att presen-

tera en teori som förklarar varför tvångsmakt lyckas och misslyckas. Teorin är byggd på 

en kvantitativ analys av konflikter där strategisk luftmakt använts under 1900-talet. 

Detta är 33 luftmaktsoperationer där Pape gjort fallstudier på de, enligt honom, viktig-

aste slagen. Resultatet av undersökningen visade att luftmakt bör användas genom att 

angripa militära förband i syfte ha störst chans att utöva tvångsmakt. Vidare menar han 

att nekande strategier har störst sannolikhet att lyckas och att bestraffande strategier 

sällan är framgångsrika.27 

 

Pape har skapat en teori som bygger på målstatens beslutsfattande som påverkas av re-

lationen mellan den angripande statens militära strategier och målstatens sårbarheter. 

Den angripande statens syfte är att påverka målstaten att det gynnar dem att gå med på 

de ställda kraven än att motsätta sig. Pape illustrerar hur tvångsmakten fungerar genom 

att använda en ekvation. Ekvationen presenteras i syfte att ge läsaren en inblick i det 

centrala inom tvångsmaktsanvändning utifrån Papes teori:28 

”R   = B p(B) - C p(C) 

 

R = värdet av fortsatt motstånd 

B = potentiella fördelar av fortsatt motstånd 

                                                        
25 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.184 
26 Widén, Jerker & Ångström Jan (2005) Militärteorins grunder s.11 
27 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.10 
28 Ibid s.16 
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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” 

 

Utifrån denna ekvation kan målstaten acceptera ställda krav om R < 0. Pape menar att 

eftersom att B (potentiella fördelar av fortsatt motstånd) är svårt att påverka av den an-

gripande staten att sina strategier fokuserar på att påverka de resterande faktorerna.29 

Den angripande staten kan höja de potentiella kostnaderna för fortsatt motstånd genom 

att utnyttja kritiska sårbarheter. Detta kan stärkas genom att höja statens trovärdighet 

att de kommer att anfalla och kostnaden detta innebär. Vidare kan angriparen höja 

chansen att motståndaren går med på tvångsmakten genom att påverka dem på så sätt 

att de inte längre tror att det kommer att nå sina mål med motståndet.30  

 

2.3.1 Den nekande operationskonsten 

Målet för den nekande operationskonsten (denial) är att neka fienden framgång på slag-

fältet. Detta kan uppnås genom att utnyttja motståndarens militära sårbarhet där det 

centrala är att angriparen visar att den kan förhindra motståndaren att nå sina mål med 

fortsatt motstånd. Detta kan förklaras som att nekande strategier handlar om att skapa 

en övertygelse hos motståndaren att den inte kan eller vill uppnå sina mål.31  

 

Robert Pape skriver att den nekande operationskonsten fungerar under tre förutsätt-

ningar: Inledningsvis betonar han att den endast kan fungera när motståndaren använ-

der en mekaniserad markstridsstrategi. Med detta menas all konventionell krigföring 

som använder sig av ”massive, heavily armed forces that fight intense, large-scale battles 

aling relatively well defined fronts.”32 Pape förklarar denna förutsättning med att angri-

parens luftmaktsoperationer slår ut motståndarens logistikkedja och förstör lednings-

förmågan som gör att motståndarstyrkorna blir ineffektiva.33 Den andra förutsättningen 

är att kraven som ställs till statens ledning måste vara rimliga. Att kräva för mycket 

kommer oundvikligen att misslyckas då målstaten till slut inte kommer att vinna något 

                                                        
29 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.10 
30 Ibid s.17 
31 Ibid s.15 
32 Ibid s.30 
33 Ibid s.30ff 
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av att ge upp utan kan lika gärna fortsätta strida. Exempelvis skulle detta kunna vara att 

tvinga motståndaren att ge upp sitt land.34 Den sista förutsättningen är, enligt Pape, att 

upprätthålla ett högt tempo. Detta är inte bara viktigt för den totala skadan, utan ef-

tersom det inte ger målstaten tid där den kan återhämta sig och genomföra motangrepp. 

Ett kontinuerligt högt operativt tempo håller således en hög press på motståndaren och 

förhindrar då motangrepp i syfte att motverka effekten av bombningen.35  

 

Under ovanstående förutsättningar kan alltså den nekande operationskonsten fungera. 

Flygstridskrafterna används i syfte att försvaga motståndarens militära förmågor så 

pass mycket att de egna markförbanden kan gå in utan att behöva riskera onödiga för-

luster. Målval för dessa bombanfall kan vara ammunitionsförråd eller annan viktig infra-

struktur som exempelvis materialtransport eller kommunikationssystem. Vidare kan 

det tänkas att ytterligare mål kan väljas i syfte att tvinga motståndaren att hålla kvar sin 

position och förhindra framryckningar.36 Pape menar vidare att det går att dela in den 

nekande operationskonsten i tre huvudstrategier. 

 

Den första strategin direkt understöd till markstyrkor som Tyskland var de första att an-

vända sig av under det första världskriget. Där användes det tyska flygvapnet som ett 

luftburet artilleri riktat mot motståndarens fronter, logistikcentra och reservstyrkor 

som låg i ett bakre läge. Fokus ligger här på att understödja markstyrkorna och ge dem 

mer slagkraft genom bombning. Detta skulle medföra effekten att markförbanden kunde 

ta och hålla terräng utan att behöva riskera för stora förluster.37  

 

Den andra huvudstrategin är strategisk interdiktion. Med detta menas storskaliga luft-

maktsoperationer som kan syfta på att förstöra motståndarens förmåga att producera 

krigsmateriel eller att isolera fienden bort från slagfältet och därigenom åstadkomma ett 

långsiktigt övertag. Målval för dessa luftmaktsoperationer är industrier och infrastruk-

tur där effekten ska bli att motståndaren inte kan förstärka sina trupper med materiel. 

                                                        
34 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.31  
35 Ibid 
36 Ibid s.69 
37 Ibid s.69f 
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Pape menar att denna strategi endast är produktiv i utnötningskrig på grund av den 

långsamma effekten.38 

 

Den tredje strategin är operationell interdiktion. Denna strategi, enligt Pape, syftar till att 

slå mot ledningsbyggnader, stödfunktioner samt förstärkningar. Effekten med denna 

strategi är att den ska paralysera motståndarens operationella förmåga. Med detta me-

nas att motståndarens möjlighet till förflyttning och samordning på slagfältet ska redu-

ceras.39  

 

2.3.2 Sammanfattning 

Papes teori om nekande strategier kommer att användas som ett analysverktyg i syfte 

att undersöka på vilket sätt användningen av den nekande operationskonsten kan vara 

ett effektivt tvångsmedel mot illegitima stater. Nekande strategier handlar om att skapa 

en övertygelse hos motståndaren att den inte kan eller vill uppnå sina mål och på så sätt 

ger upp kriget. Det finns tre underkategorier inom ovanstående strategi vilka är; direkt 

understöd till markstyrkor, operationell interdiktion och strategisk interdiktion.  

 

2.4 Legitimitetsteori 

Liksom de flesta vetenskapliga begrepp finns det flera tolkningar av legitimitet och dess 

innebörd. Författaren kommer att använda sig av Max Webers ursprungliga beskrivning 

av innebörden med legitimitet som den gemensamma övertygelsen och erkännandet av 

ledarens auktoritet.40 Baserat på den nuvarande forskningen menar Khan att ordet legit-

imitet hänvisar till ”a belief [on the part of the citizens] in the rightness of the decision or 

the process of decision-making.”41  Vidare går det inte att hävda att legitimitet är direkt 

kopplat till demokrati då många stater utan demokrati har en hög nivå av legitimitet.42 

Joseph Bensman har i sin forskningsartikel där han har analyserat Webers arbete om le-

gitimitet kommit fram till fem tolkningar som kommer att hjälpa tolka begreppet: 

“1. legitimacy as a claim to power” 

                                                        
38 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.71f 
39 Ibid 
40 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.58 
41 Khan, Waheed A. “DOMESTIC LEGITIMACY AND INTERNATIONAL CONFLICT” s.18 
42 Bevir, Mark. The SAGE Handbook of Governance s.370  

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/indexinglinkhandler/sng/au/Khan,+Waheed+A/$N?accountid=8325
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“2. legitimacy as the justification of a regime” 

“3. legitimacy as the promise of a regime” 

“4. legitimacy as self-justification by the fortunate” 

“5. legitimacy as belief in the claims, promises, and justifications of the aspirants to, 

or holders, of power”.43 

 

Fortsättningsvis visade Webers studie om legitimitet att politisk legitimitet innebär 

olika saker i olika sammanhang. Det kan tänkas att legitimitet kan handla om att en po-

pulär regim där det råder ett samtycke mellan befolkning och ledare. Vidare kan det 

tänkas att det går att tilldelas legitimitet genom att regimledaren får en gudomlig befo-

genhet att styra, exempelvis ”Guds utvalda”.44  

 

Det kan antas att en ledare för en regim spelar en nyckelroll huruvida en stat klassas 

som mer eller mindre legitim. Forskare har ur ett ledarskapsperspektiv analyserat sta-

ters sätt att hantera säkerhetsfrågor. Bennet och Stam menar att statsledaren väljer hur 

denne vill hantera uppkommande konflikter. ”Anticipating the outcomes, duration and 

costs of possible wars, leaders choose what wars to fight, thus leading to possible selection 

bias in the analysis of international conflict.”45 För att åstadkomma intern sammanhåll-

ning menar Khan att det är viktigt att det utomstående hotet måste bli erkänt som ett 

gemensamt hot och att invånarna tror på att ett koordinerat agerande kan övervinna ho-

tet.46 För att ge ytterligare tyngd till denna hypotes verkar det vara så att det är en gene-

rell lag att människogrupper som utsätts av ett yttre hot reagerar genom att öka den in-

terna sammanhållningen.47 Vidare finns det teori som hävdar att annekterandet av ett 

territorium kan tänkas stärka ledarens popularitet och statens legitimitet.48 

  

Illegitima ledare tenderar att vara villiga att betala ett högt pris för att undvika ett sabo-

tage av sina egna militära styrkor. De flesta illegitima ledare är mer bekymrade över en 

eventuell konspiration inom landet än segern utomlands då inhemska kupper är troli-

gare att leda till ett blodigt regimskifte än stora krig.49 Peter D. Feaver menar att illegi-

                                                        
43 Bensman, Joseph “Max Weber’s Concept of Legitimacy” s.344 
44 Abulof, Uriel. Nuclear Diversion Theory and Legitimacy crisis: The Case of Iran s.697 
45 Khan, Waheed A. “DOMESTIC LEGITIMACY AND INTERNATIONAL CONFLICT” s.22 
46 Ibid s.30 
47 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.63 
48 Khan, Waheed A. “DOMESTIC LEGITIMACY AND INTERNATIONAL CONFLICT” s.30 
49 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.61 

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/indexinglinkhandler/sng/au/Khan,+Waheed+A/$N?accountid=8325
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/indexinglinkhandler/sng/au/Khan,+Waheed+A/$N?accountid=8325


18 
Samuel Lindgren                                       2015-05-26 
OP 12-15 

 

tima ledare ofta försöker skydda regimen från den överhängande risken att bli utsatta 

för en kupp genom slumpmässig omflyttning av officerare, påverkad rekrytering, be-

fordran samt att dela upp militären i två fraktioner som kontrollerar och balanserar 

varandra. “When illegitimate leaders are vulnerable to a coup, they almost always divide 

their armed forces into rival organizations that check and balance each other.”50Genom 

att dela upp militären äventyrar den illegitima staten sin militära effektivitet och an-

passningsförmåga. Vidare ökar den egna militärens sårbarhet för luftangrepp i och med 

sannolikheten att den svaga militära sammanhållningen kommer att splittras vid avan-

cerade hot.51 

 

2.4.1 Sammanfattning 

Ovanstående utvalda teorier om legitimitet kommer att agera som grund i analysarbetet. 

Legitimitet tolkas och används i uppsatsen som en gemensamma övertygelse och erkän-

nandet av regimledarens auktoritet. Kopplat till krigföring finns det vissa indikatorer på 

hur en ledare kan tänkas agera för att öka sin legitimitet. Exempelvis; genom att över-

tyga befolkningen att motståndaren är ett gemensamt hot och kan besegras samt genom 

att rättmätigt annektera andra territorium. Illegitima regimer verkar prioritera att 

skydda sig mot potentiella kupper över att vinna krig utomlands. Genom att skydda sig 

mot kupper kan statens militära sårbarhet mot luftangrepp öka.   

  

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsens undersökning kommer att genomföras som en teoriutvecklande djupfallstu-

die med Belkins teori om inhemsk illegalitet koppat till nekande strategi som fokus. En 

fallstudie studerar en eller flera händelser i syfte att hitta ett djupare svar och förklaring 

på en företeelse.52 Med en fallstudie ges det möjlighet att betona studiens djup snarare 

än bredd vilket författaren anser vara relevant för att undersöka uppsatsens problem.53 

                                                        
50 Ibid s.62 
51 Ibid 
52 Esaiasson, Peter et al., Sverige, Metodpraktikan s.238f 
53 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen s.62 
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Fallstudier är inte generaliserbara i statistisk mening men däremot är dessa studier 

istället analytiskt generaliserbara.54Författaren tolkar detta som att uppsatsens fallstu-

die inte är representativt för alla stater som blivit utsatta för en omfattande luftmakts-

operation. Undersökningens ambition är i stället att analytiskt generalisera resultatet 

kopplat till valda teorier och genom att lyfta fram allmängiltiga aspekter ur analysen kan 

uppsatsen ge ytterligare tyngd till teorin. Detta kan tänkas leda till ökad förståelse kring 

hur nekande strategier kan användas i andra konflikter där politisk illegitimitet påver-

kar. 

 

Fallstudien som teorierna kommer att prövas mot är Operation Desert Storm eftersom 

Irak (baserat på den nuvarande forskningsdebatten om legitimitet och mellanöstern) 

har haft problem med statsledningen historiskt sätt. Vidare uppfyller Operation Desert 

Storm Papes tre förutsättningar för den nekande strategin (Se 2.3.1)vilket innebär att 

analysen blir relevant.  

 

Det finns fördelar och nackdelar med användandet av en fallstudie. En fördel med fall-

studien är att den fungerar väl med att använda flera datakällor vilket ger en större möj-

lighet att bekräfta data då fler oberoende källor kan ge en godtagbar bild av det som ef-

tersöks. Denscombe menar också att fallstudier kan vara ett bra tillvägagångssätt för te-

oriprövande forskning.55 En nackdel med att välja fallstudien som tillvägagångssätt är 

generaliseringsprocessen där trovärdigheten kan ifrågasättas.56 Uppsatsen kommer 

därmed att vara tydlig med hur framtagandet av slutsatser är gjord och vilka brister det 

medför.   

 

Uppsatsen kommer att använda sig av en kvalitativ textanalys då empirin är textdoku-

ment av olika slag. Textanalysen går ut på att leta upp det väsentliga i texten genom en 

noggrann läsning av helheten, delarna och förstå vilken kontext som texten är satt i. För-

fattaren är intresserad av detaljer i texten vilket den kvalitativa textanalysen stödjer ge-

nom att läsa texten flera gånger, både översiktligt samt analytiskt.57 Det tillgängliga em-

piriska textunderlaget bedöms kunna besvara uppsatsens frågeställning genom textana-

                                                        
54 Esaiasson, Peter et al., Sverige, Metodpraktikan s.158 
55 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen s.71 
56 Ibid s.72 
57 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen s.237 
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lys. Kvalitativ textanalys tolkar text, det vill säga att forskares identitet, värderingar och 

övertygelser spelar en roll i analysen.58 I syfte att uppnå en hög generaliserbarhet och 

objektivitet använder uppsatsen sig av flera tolkningar av det teoretiska ramverket.59 

 

Kopplat till tolkningen av text menar Esaiasson et al. att forskarens förförståelse påver-

kar resultatet. Två forskare med olika erfarenheter som läser samma text kan komma 

fram till olika resultat.60 Denna aspekt av tolkningen av text leder till att betona vikten av 

att redovisa hur texttolkningen utförs, att vara tydlig på vad som är ursprungsdata och 

hur författaren tolkar detta. Vidare kan författarens bakgrund och grundläggande vär-

deringar komma att påverka tolkningen av materialet.61 

 

Kopplat till ovanstående har det identifierats vissa faktorer som kan tänkas påverka 

uppsatsens resultat vilket leder oss vidare till begreppen validitet och reliabilitet. Validi-

tet kan avse i hur stor utsträckning man mäter det som avses mätas. Det stärker validite-

ten med flera tolkningar och aspekter av valda teorier vilket är en fördel med att an-

vända flera, för uppsatsen, relevanta legitimitetsteorier. Det går vidare att förstärka 

uppsatsens validitet genom att en den testas på ett annat sätt än vad forskaren hade 

tänkt vilket är författarens förhoppning med vidare forskning.62 Reliabilitet kan förstås 

som att en mätning skall visa samma resultat vid olika tillfällen i syfte att stärka tillförlit-

ligheten av resultatet.63 Uppsatsens reliabilitet stärks genom att tydliggöra med vilket 

perspektiv och kontext som texten tolkas ur. Vidare betonas återigen vikten av att vara 

tydlig med hur författaren tolkar, för uppsatsen, viktiga texter.   

 

Angående textanalysen av den nekande strategin har tre underkategorier arbetats fram 

vilka är direkt stöd till markstyrkor, strategisk interdiktion och operationell interdiktion. 

Textanalysen av legitimitetsteorin har producerat ett analytiskt ramverk med indikato-

rer som kan kopplas mot legitimitet eller illegitimitet vilket redovisas närmre under op-

erationaliseringen. Dessa underkategorier och indikatorer kommer att användas som ett 

verktyg att analysera fallstudien med. Textanalysen av litteraturen kopplat till Operation 

                                                        
58 Ibid s.82-85 
59 Ibid s.382-385 se 1.7 material och källkritik 
60 Esaiasson, Peter et al., Sverige, Metodpraktikan s.250f 
61 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen s.398f 
62 Salkind, Neil J. Encyclopedia of Reasearch Design s.1508 
63 Ibid s.1237 
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Desert Storm har författaren gjort i syfte att ta reda på hur de Allierade använde sina 

luftstridskrafter. Detta innebär ett överliggande syfte, planering och genomförda upp-

drag med respektive fas av operationen. Författaren har vidare analyserat texten ur ett 

legitimitetsperspektiv där undersökningen fokuserat på statsledningen under och till 

viss del innan kriget inleddes. Här har nyckelord varit legitimitet, Saddam Hussein, ledare 

och desertering.  

 

3.2 Operationalisering 

Operationalisering är en process där de teoretiska definitionerna får en eller ett antal 

indikatorer. Dessa indikatorer kommer att användas i undersökningen och kan tänkas 

ha stor betydelse för vilka resultat som uppnås. Esaiasson et al. menar att det inte finns 

några självklara eller universella sätt att operationalisera teoretiska begrepp på.64 Valda 

definitioner och begrepp är inte objektiva sanningar, utan påverkas av vår bakgrund och 

erfarenheter och är således subjektiva. Genom att tydligt visa hur författaren definierar 

begrepp och operationaliserar kan kraven på forskaroberoende och transparens upp-

fylls. Esaisson et al. hävdar att så länge dessa krav uppfylls så klarar analysen kravet på 

värderingsfrihet och på detta sätt uppfyller uppsatsen kravet på intersubjektivitet.65 

 

I syfte att svara på frågeställningen har det identifierats tre huvudfrågor: 

- På vilket sätt användes nekande strategier under Operation Desert Storm 

- Vad indikerar att Irak var en illegitim stat under Operation Desert Storm? 

- Påverkade Irakregimens illegitimitet utfallet av den strategiska bombningen un-

der Operation Desert Storm? 

 

3.2.1 Nekande strategier 

Det kan tänkas att faktorer som målval och typ av ammunition är lätta att koppla mot en 

specifik strategi. Pape menar att en attack mot ett transportsystem inte avslöjar vad 

slutmålet är och lägger fram en kausalitetskedja i syfte att identifiera vilken typ av stra-

tegi som används: 

FORCE  TARGETS  MECHANISM  POLITICAL CHANGE  

                                                        
64 Esaiasson, Peter et al., Sverige, Metodpraktikan s.59-61 
65 Ibid s.25 
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Denial  frontline forces  battlefield breakthrough 

Denial  weapons platforms  equipment shortage 

Denial POL/transport  operational paralysis.66 

   

I syfte att lösa den första huvudfrågan undersöks förekomsten av direkt stöd till mark-

styrkor, strategisk interdiktion och operationell interdiktion genom att pröva kausalitets-

kedjan mot det empiriska underlaget. Ett exempel på användande av direkt stöd till 

markstyrkor är utifrån ovanstående ett politiskt syfte att utöva tvångsmakt (tvinga Irak 

bort från Kuwait). En genomförandeidé som kopplas till ett genomslag i slagfältet där di-

rekt stöd till markstyrkor bekräftas genom att målvalet är militära styrkor i frontlinjen.     

 

För att kunna lösa ovanstående fråga behövs inledningsvis information om ett övergri-

pande syfte och planeringsunderlag som därefter analyseras till vad de Allierade kan ha 

velat åstadkomma med sina uppdrag. Därefter kommer resultatet på hur många upp-

drag som genomfördes mot respektive mål med ovanstående mekanismer som grund 

för att presentera ett resultat på hur många uppdrag som kan tänkas ha varit nekande. 

 

3.2.2 Legitimitet  

Den andra huvudfrågan besvaras genom en eftersökning av indikatorer som är händel-

ser och politiska fenomen kopplat till legitimitetsteorin. Exempelvis uttalanden, genom-

förda reformer eller andra politiska beslut som pekar mot ett försök att skydda regimen 

mot en potentiell kupp. Om regimen kan tänkas vara illegitim under kriget eftersträvas 

relativt, i förhållande till uppsatsens omfattning, robusta bevis. Det som eftersöks i 

materialet är idéerna kring legitimitet och dess påverkan kopplat till händelser snarare 

än frekvensen. Nyckelord som har eftersökts i materialet har varit legitimitet, Saddam 

Hussein, kupp, ledare, desertering, lojalitet, befolkning och militären.  

 

3.2.3 Legitimitet i relation till nekande strategier  

Den tredje huvudfrågan summerar de två första huvudfrågorna genom att bedöma hur 

nekande strategier kan vara effektivt mot illegitima stater. Frågan besvaras genom att 

                                                        
66 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.10 s.57 
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undersöka händelser och händelseanalyser i textmaterialet. Det som eftersöks är hän-

delser som kan påvisa ett samband mellan handlingar gjorda av regimen och utfall av 

den strategiska bombningen. Syftet är att identifiera hur nekande strategier kan vara ef-

fektivt mot illegitima stater. Effektiviteten tolkas som att Iraks illegitimitet gjorde dem 

sårbara mot nekande strategier där såbarheten bedöms utifrån motståndarens vilja och 

förmåga att fortsätta kriga.   

 

3.3 Sammanfattning  

Undersökningens metod syftar till att identifiera och analysera tre huvudfrågor: 

Huruvida och på vilket sätt nekande strategier användes, ifall det kan tänkas att Irak var 

en illegitim stat under Operation Desert Storm samt ifall Iraks regim påverkade utfallet 

av den strategiska bombningen. Metodvalet är en fallstudie där analysen av empirin in-

leds med att kvalitativt bearbeta utvalda texter och skapa en förståelse för kriget i stort. 

Därefter kommer de utvalda indikatorerna att undersökas: Bevis på användandet av ne-

kande strategier prövas med hjälp av kausalitetskedjan. Eftersökningen av indikatorer 

till att Iraks regims saknade inhemsk legitimitet prövas mot händelser och politiska fe-

nomen som kan kopplas till legitimitetteorin. Den summerande frågan besvaras genom 

att undersöka händelser och händelseanalyser i textmaterialet. Det som eftersöks är 

händelser som kan påvisa ett samband mellan handlingar gjorda av regimen och utfall 

av den strategiska bombningen. Avslutningsvis kommer analysresultatet att återkopplas 

till forskningsläget där uppsatsens fråga om hur Belkins teori kan utvecklas, i ljuset av 

Papes teori om den nekande strategin kommer att diskuteras.  

 

 

4. Fallstudie och analys av Operation Desert Storm 

4.1 Bakgrund till konflikten 

 

Den 15 juli 1990 började Irak att bygga upp sina militära styrkor inför det stundande an-

fallet mot Kuwait på grund av ett allt ökande missnöje mot Kuwait. Irak anklagade Ku-
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wait för att genomföra ett handelskrig mot dem då en överproduktion av olja gjorde att 

priset sänktes i en tid då Iraks ekonomi var svag. Den 27 juli hade Iraks militära styrkor 

förflyttat sig nära gränsen till Kuwait och med ett manskap på åtta divisioner om ca 

100,000 man. Värt att nämna är att Irak hade under en längre tid hävdat att Kuwait 

rättmätigt tillhört Irak.67 

 

Irak invaderade och påbörjade en ockupation av Kuwait den andra augusti 1990 där 

Iraks kontroll av Kuwait var ett faktum inom tolv timmar. Redan timmar efter anfallet 

hade FN säkerhetsråd fördömt invasionen och hade den sjätte augusti infört ett vapen-

embargo och ekonomiska sanktioner mot Irak.68 Den åttonde augusti framförde presi-

dent George H. W. Bush hur USA skulle reagera på Iraks invasion av Kuwait. 

 

”The United States would defend Saudi Arabia against a possible invasion and 

would pursue four political objectives: to effect the immediate, complete, and un-

conditional withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait; to restore Kuwait’s legiti-

mate government; to protect the lives of American citizens; and to promote the se-

curity and the stability of the Persian Gulf.”69 

 

4.2 Operation Desert Storm 

Med ovanstående kontext som bakgrund kommer uppsatsen att påbörja en introduktion 

till analysarbetet genom att beskriva de fyra strategiska faserna. Det är i följande del re-

levant att eftersöka ett övergripande syfte med respektive fas för att koppla det mot 

kausalitetskedjan. 

  

Operation Desert Storm inleddes den 17:e januari 1991 och var uppdelad i fyra strate-

giska faser. General Schwarzkopf definierade den första fasen som en strategisk kam-

panj där syftet var att etablera luftöverlägsenhet över Irak och att oskadliggöra regimen. 

Därefter skulle en luftkampanj etablera luftöverlägsenhet över Kuwait. Den tredje fasen 

skulle med luftangrepp rikta in sig mot Iraks stridsvagnar, artilleri och trupper i Kuwait. 

                                                        
67 Freedman, Lawrence and Efraim Karsch, The Gulf Conflict 1990-1991 s.45-55, Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare 
s.178-179  
68 Ibid s.67,83, Ibid 179 
69 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.179  
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Slutligen skulle en markoffensiv frigöra Kuwait från Iraks ockupation, vilken skulle 

starta då Iraks militära kapacitet hade blivit reducerad med 50 procent.70 För att nå 

dessa generella mål skulle offensiven fokusera på följande målval:  

 ”attack Iraqi political/military leadership and command and control (c2); 

 “gain and maintain air superiority; 

 “sever Iraqi supply lines; 

 “destroy chemical, biological, and nuclear capability; and 

 “destroy Republican Guard forces”71 

Operation Desert Storm lyckades tvinga de irakiska militära styrkorna bort från Kuwait 

den 28 februari samma år med, enligt de flesta militära analytiker, stor framgång.72 

 

4.2.1 Den första fasen 

För att identifiera vilken nekande strategi som användes under den första fasen kommer 

respektive del i kausalitetskedjan att presenteras. Det övergripande syftet med Operat-

ion Desert Storm var att åstadkomma ett omedelbart tillbakadragande av alla irakiska 

styrkor från Kuwait vilket tolkas som ett användande av tvångsmakt som innefattar alla 

faser. 73 Identifieringen av målval under fas ett kan inhämtas från den operationella or-

dern som specifikt beskriver att den strategiska kampanjen ska angripa luftvärn, flyg-

vapnet, NBC-tillgångar, det republikanska gardet, c3 och infrastruktur.74   

 

Det som kvarstår i kausalitetskedjan är att identifiera mekanismen (syftet) för att pre-

sentera huruvida och på vilket sätt nekande strategier användes under den första fasen. 

Genom att attackera luftvärnet var syftet att etablera luftöverlägsenhet över Irak och 

Kuwait. Detta skulle få till följd att öppna fler potentiella uppdrag för flygstridskrafterna 

med liten risk att själva bli påverkade av Irak.75 De allierade ville alltså öppna upp fler 

handlingsmöjligheter vilket inte anses som nekande.  

 

                                                        
70 Freedman, Lawrence and Efraim Karsch, The Gulf Conflict 1990-1991 s.301 
71 Operation Desert Storm : evaluation of the air campaign s.195  
72 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.177+197 
73 Ibid s.179  
74 Operation Desert Storm : evaluation of the air campaign s.195 – OPORD (p.9) 
75 Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War s.125-127 
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Genom att attackera flygvapnet var syftet till viss del att etablera luftöverlägsenhet.76Vi-

dare verkar det vara ett bakomliggande syfte att skapa en handlingsförlamning i och 

med att neka Irak tillgång till sina flygbaser.77 Baserat på det bakomliggande syftet tol-

kas resultatet som planerad operationell interdiktion. Koalitionens planerade anfall mot 

NBC-tillgångar var i syfte att neutralisera Iraks potentiellt största medel att kunna på-

verka luftmaktsoperationen samt omvärlden och var högt prioriterat.78 Strategin anses 

inte vara nekande.  

 

Det republikanska gardet var Iraks huvudstyrka och bästa militära styrkor, de hade till-

gång till luftvärnsförmågor och var således en del i att bekämpa och skapa luftöverläg-

senhet.79 Anfallen mot det republikanska gardet tolkas inte som nekande eftersom det 

övergripande syftet var att skapa luftöverlägsenhet. Genom att bekämpa c3 var syftet att 

störa Iraks ledningsstruktur och försvåra kommunikationen mellan de högt uppsatta le-

darna och soldaterna på slagfältet.80 Dessa planerade anfall kan tänkas vara operationell 

interdiktion då syftet är att paralysera motståndarens operationella förmåga.  

 

Avslutningsvis; genom att anfalla infrastruktur som exempelvis underhållslinjer och el-

försörjning var syftet att försvåra förstärkning till armén samt ytterligare försvåra led-

ningsförmågan.81 Denna planerade strategi är ett exempel på operationell interdiktion. 

Varför den inte tolkas som strategisk interdiktion är kopplat till den övergripande po-

liska viljan som var: ”… to effect the immediate, complete, and unconditional withdrawal 

of all Iraqi forces from Kuwait; …” 82 vilket tyder på att de Allierade ville åstadkomma ett 

snabbt avgörande.   

4.2.2 Den andra fasen 

Den andra fasens målval skulle få till följd att skapa luftherravälde över operationsom-

rådet i Kuwait samt bekämpa fientliga underhållslinjer vilka var flygvapnet och fientliga 

underhållslinjer. 83  Målet med att bekämpa flygvapnet i detta skede var att etablera luft-

                                                        
76 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.183 
77 Ibid s.185 

78 Ibid s.131  
79 Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War s.69 
80 Ibid s.130-131 
81 Ibid 
82 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.179  
83 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.197 
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herravälde, till skillnad från fas ett där luftöverlägenhet var målet.84 Detta kan tänkas 

vara operationell interdiktion genom att lufttransportmöjligheterna som till följd av 

luftherraväldet var begränsade. Genom att anfalla de fientliga underhållslinjerna var 

målet att fortsätta begränsa motståndarens möjlighet att förflytta samt förstärka sina 

trupper.85  I likhet med den första fasen tolkas målvalet infrastruktur under fas två som 

operationell interdiktion.   

 

4.2.3 Den tredje fasen 

Den tredje fasens målval skulle förbereda den kommande markstridskampanjen där 

Iraks militära stridseffektivitet (”combat effectiveness”) skulle reduceras till minst 

50%.86 De planerade målvalen var fientliga underhållslinjer, NBC-tillgångar och det re-

publikanska gardet87 ”Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we’re 

going to cut it off, and then we’re going to kill it.”88 Genom att skära av tillgången till för-

stärkningar skulle motståndaren till slut bli så svaga att de inte skulle kunna ge ett avse-

värt motstånd när markstridskampanjen påbörjades. Därmed tolkas målval och syfte till 

en planerad operationell interdiktion.  

 

På samma sätt som under den första fasen var syftet att neutralisera det potentiella hot 

som NBC-vapen utgör. Det republikanska gardet fortsatte ha fokus där syftet var under 

den tredje fasen att slå mot deras mekaniserade styrkor för att reducera Iraks stridsef-

fektivitet inför det kommande anfallet på marken.89 Eftersom det är direkta angrepp 

som syftar till att sänka det potentiella hot målen kommer att ha i ett senare skede tol-

kas målvalen inte som nekande strategier.  

 

4.2.4 Den fjärde fasen 

Operationens fjärde och sista fas – markoffensiven, hade till syfte att slutligen frigöra 

Kuwait, slå ut det republikanska gardet samt att skära av Iraks tillförsel med trupper 

och materiel.90 I huvudsak var målet för flygstridskrafterna att understödja marktrup-

                                                        
84 Ibid 
85 Ibid s.191 
86 Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War s.148 
87 Operation Desert Storm : evaluation of the air campaign s.197, s.10 
88 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.191 
89 Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War s.149 
90 Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War s.197 



28 
Samuel Lindgren                                       2015-05-26 
OP 12-15 

 

perna i deras mål att frigöra Kuwait.91 De planerade målvalen var därför det republi-

kanska gardet och fientliga underhållslinjer:92  

 

”Using air power for denial entails smashing enemy military forces, weakening them to the 

point where friendly ground forces can seize disputed territories without suffering unac-

ceptable losses.”93 Koalitionens luftstridskrafter skulle understödja markstridskrafternas 

framryckning genom att anfalla motståndarens frontlinjer innan markanfallet påbörja-

des vilket tyder på direkt understöd till markstyrkor.94 De fientliga underhållslinjerna 

skulle fortsättningsvis slås mot i syfte att neka förstärkningar i form av trupper eller 

förnödenheter vilket i likhet med föregående faser tolkas som operationell interdiktion. 

 

Det har framkommit robusta bevis som kopplar operationell interdiktion och direkt stöd 

till markstyrkor till målval med hjälp av kausalitetskedjan. Det som återstår är att un-

dersöka hur många genomförda uppdrag de Allierade hade mål respektive målkategori 

för att framföra en viss vikt i vidare argumentering kopplat till uppsatsens syfte.   

 

4.2.5 Genomförda nekande operationer 

Nedanstående målkategorier kopplas till ovanstående analysresultat och identifierar 

därmed vilken strategi som användes under genomförandet i syfte att ge uppsatsens 

fortsatta resonemang en viss tyngd: 

 

Målkategori Genomförda uppdrag 

C3 (Command, control, communications)  601 (operationell interdiktion) 

Ledarskap 429 (inte nekande) 

Elinstallationer  215 (operationell interdiktion) 

Luftvärn 436 (inte nekande) 

Flygfält 3,047 (operationell interdiktion) 

NBC-tillgångar 902 (inte nekande) 

SCUDS 2,767 (inte nekande) 

Oljeanläggningar 518 (inte nekande)  

                                                        
91 Ibid s.153 
92 Operation Desert Storm : evaluation of the air campaign s.197 
93 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.69 
94 Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War s.153-154 
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Militär infrastruktur (stöd och produktion) 2,756 (operationell interdiktion) 

Det republikanska gardet 5,646 (direkt stöd till markstyrkor) 

Andra militära styrkor i KTO 29,354 (exkluderas) 

Järnvägar och broar 712 (operationell interdiktion) 

(League of Airmen – Source: RAND working paper by Parker and Emerson, p.34) 

(”Andra militära styrkor i KTO” kommer att exkluderas på grund av bristfällig data som 

kan koppla den till en fas. Detta medför att mekanismen inte kan säkerhetsställas vilket 

gör kausalitetskedjan obrukbar) 

Operationell interdiktion 7,331 

Direkt understöd till markstyrkor 5,646 

Kan ej klassificeras som nekande 5,052 

Tabellerna visar att en betydande del av de genomförda uppdragen var operationell in-

terdiktion och direkt understöd till markstyrkor.   

4.3 Iraks regim under Operation Desert Storm  

Det empiriska underlaget tyder på att Saddam Husseins regim saknade politisk legitimi-

tet. Regimen hade byggts upp på rädsla snarare än popularitet där en indikator är då 

Hussein 1979 rensade bort alla potentiella utmanare om makten. Mellan 500-1000 

nyckelpersoner inom militären och det egna politiska partiet blev dömda och avrättade 

för att ha ”erkänt” brott mot staten.95 Saddam verkar ha varit paranoid och besatt med 

sin personliga och politiska överlevnad. Freedman och Karsh menar att Irak hade ett av 

de mest farliga politiska systemen i mellanöstern. Exempelvis hade Iraks regim 1958 

blivit utsatta för en militär kupp där den dåvarande presidentens stympade kropp blev 

dragen av en rasande folkmassa genom gatorna i Bagdad.96 Saddam var tveklöst påver-

kad av Iraks politiska förflutna och var beredd att göra allt för att slippa samma öde. 

Saddam sade följande strax efter han övertog presidenttiteln:97 

”I know that there are scores of people plotting to kill me, and this is not difficult to 

understand… However, I am far cleverer than they are. I know they are conspiring 

to kill me long before they have the faintest chance of striking at me.”  

 

                                                        
95 Khalil, Samir al-, Republic of fear: The politics of modern Iraq s.25, Freedman, Lawrence and Efraim Karsch, The Gulf Conflict 1990-
1991 s.19 
96 Freedman, Lawrence and Efraim Karsch, The Gulf Conflict 1990-1991 s.29 
97 Ibid 
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Under de följande åren använde Saddam Hussein en ”föregripande” strategi där han 

tvingade bort alla meningsskiljaktigheter genom systematiska utrensningar av högt 

uppsatta ledare. Därigenom hade han förvandlat det styrande partiet till en förlängning 

av hans vilja och tvingade indirekt sina ledare till underkastelse.98 Husseins ambition 

kan tänkas vara att förbygga en potentiell kupp genom en noggrann övervakning och 

styrning av sina högt uppsatta ledare. Däremot var inte Saddams paranoia helt obefogad 

då det under ca ett års tid hade gjorts fyra försök att ta han liv, inklusive en attack av 

hans republikanska garde.99  

 

Saddam Hussein prioriterade sin egen säkerhet då det fanns, enligt honom, en över-

hängande risk att han skulle bli utsatt för en militär kupp. Utifrån detta hot hade Hussein 

implementerat strategier för att motverka att något sådant skulle kunna inträffa. Exem-

pelvis genom sin ”föregripande” strategi som gick ut på att systematiskt rensa bort och 

rotera högt uppsatta ledare. Vidare säkerhetsställde Hussein personlig tillsyn över alla 

militära beslut genom att ha en centraliserad kommandocentral. I syfte att förhindra 

olika grupper inom de väpnade styrkorna att konspirera mot regimen krävde Saddam 

att alla ledande befattningshavare skulle rapportera direkt till honom.100 Vidare skulle 

Hussein personligen godkänna många militära beslut vilket inkluderade strategiska be-

slut på låg nivå.101 

 

”There were so many deserters, in fact, that after the war they were all pardoned 

because it would have been impossible to put the country back together again with 

that many people branded as criminals”102 

Saddam Husseins illegitimitet kan vidare stärkas genom att en betydande andel av Iraks 

trupper deserterade under och innan kriget. Iraks regims strategi för att undvika deser-

tering trupper som ansvarade för att skjuta ihjäl soldater som försökte fly.103 Mueller 

menar vidare att Iraks trupper inte var särskilt lojala mot Saddam Hussein utan att det 

många gånger kan vara så att anledningen att många stannade var att många inte visste 

                                                        
98 Freedman, Lawrence and Efraim Karsch, The Gulf Conflict 1990-1991 s.29 
99 Ibid s.30 
100 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.71-72 
101 Ibid 
102 Mueller, John. The perfect enemy: assessing the gulf war s.84 
103 Mueller, John. The perfect enemy: assessing the gulf war s.83 
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var någonstans de var, ifall det fanns minfält och vart fienden befann sig.104 Vidare orsa-

kade den massiva bombkampanjen att soldater blev avskärmade från sina förband.105  

Avslutningsvis går det att finna bevis på Iraks illegitimitet genom det faktum att Hussein 

utnämnde sin egen födelsedag till en nationell helgdag och genom att dekorera mängder 

av byggnader med affischer på sig själv. Vidare ändrade han namnen på ett flertal viktiga 

institutioner för att visa sin storhet och skrev om sitt släktträd i syfte att visa sin direkta 

härkomst från profeten Muhammed.106 

 

Indikatorer på Irak som illegitim stat: 

1. Desertering 

2. Systematisk utrensning av ledare 

3. Utrensning av utmanare till Iraks regim när Saddam Hussein tog makten 

4. Saddam tilldelar sig själv en ”gudomlig befogenhet” 

  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån analysresultatet argumentera för att Irak var en ille-

gitim stat under Operation Desert Storm.  

 

4.4 Illegitimitetens påverkan på utfallet av den strategiska bomb-

ningen 

Den 28e februari beslutade president Bush att lägga ner de militära operationerna efter 

att Iraks militära styrkor antingen drogs tillbaka, blivit bekämpade, deserterade eller 

gav upp.107 De flesta militära analytiker menade att Operation Desert Storm var en lyckad 

operation. Däremot råder meningsskiljaktigheter angående vilken strategi som spelat 

störst roll i denna lyckade militära operation. Vissa menar att det var de strategiska at-

tackerna mot Iraks ledning vilket gav effekten att de inte kunde använda sin lednings-

kedja på ett effektivt sätt. Andra menar att nekandet av förstärkningar till förbanden var 

avgörande. Där avskärmade även de Allierade Iraks militära styrkor genom att attackera 

broar och vägar vilket gjorde dem ineffektiva. Vidare menar en ytterligare forskargrupp 

att de Allierade avgjorde kriget med att direkt angripa Iraks markstridskrafter i syfte att 

                                                        
104 ibid 
105 Ibid s.84 
106 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.71 
107 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.196 
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försvaga och skapa misstro bland soldaterna som ledde till desertering och att de gav 

upp.108 Sammanfattningsvis finns det ett flertal läger bland forskare som menar att de-

ras förespråkande strategi fungerade bäst under Operation Desert Storm. Däremot ver-

kar det vara så att de är överens om att nekande strategier bidrog till det faktum att Irak 

gav upp Kuwait.109 

 

De allierades framgång med nekande strategier kan delvis kopplas till det faktum att ge-

nom Saddams beslut bygga Iraks luftförsvars kommandocentraler ovan mark. Det finns 

forskare som menar att syftet till detta var att tillåta det republikanska gardet att agera 

mot ett potentiellt kuppförsök från flygvapnet.110 Detta faktum talar för att Irak var sår-

bara mot de allierades precisionsbombning som en direkt eller indirekt verkan av Sad-

dams illegitima stat. Ifall Irak hade varit legitim är det rimligt att anta ur ovanstående 

perspektiv att kommandocentralerna varit byggda antingen mer utspritt eller under 

jord. Således hade de Allierades användande av operationell interdiktion en betydande 

påverkan mot Iraks ledning vilket kan förklara det faktum att det irakiska flygvapnet 

endast flög strax över etthundra jaktuppdrag under de första tre dagarna av kriget.111  

 

Vidare orsakade de allierades bombningar en hög andel av Iraks militära styrkor att de-

sertera under kriget. Ungefär 65,000 soldater gav upp eller deserterade, till stor del av 

resultatet av bombningen.112 Här är tolkningen av ”resultatet av bombningen” tvetydig. 

De nekande strategierna kan tänkas ha påverkat till desertering i och med känslan att 

Irak inte kunde vinna kriget. Å andra sidan kan de direkta anfallen mot förbanden skap-

at så pass stor förödelse att de tappat viljan att strida. Pape menar utifrån sin analys av 

Operation Desert Storm att de Allierades användande av operationell interdiktion var 

lyckat och en betydande faktor till att Irak lämnade Kuwait.113 Papes påstående stärker 

antagandet att orsaken till desertering i relation till ”resultatet av bombningen” kan 

kopplas till operationell interdiktion. Å andra sidan kopplat till ovanstående menar Mu-

eller att desertering skadade Iraks militära styrka kraftigt och att detta skedde främst 

innan kriget började.114 Således är det rimligt att Iraks regims illegitimitet påverkade 

                                                        
108 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.197-198 
109 Se Pape, Olsen, Winnefeld 
110 A. Belkin et al. (2002) When is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial s.71 
111 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.185 
112 Ibid  
113 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.248-249 
114 Mueller, John. The perfect enemy: assessing the gulf war s.84-85 
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soldaterna innan kriget började vilket säkerligen även gav upphov till att fler deserte-

rade när bombningen började.   

 

I krigets sista fas, där de Allierades markstyrkor skulle tvinga Irak att ge upp Kuwait, 

hade de enbart en liten nytta av direkt understöd från flygstridskrafterna. De allierade 

hade under flera veckor genomfört tusentals bombuppdrag och kontinuerligt slagit hårt 

mot Iraks militära styrkor. CAS var inte väsentligt i syfte att genomföra markoffensiven 

då de irakiska styrkorna inte gav ett helhjärtat motstånd när offensiven väl påbörjats.115 

Pape stärker detta påstående genom att skriva ”In fact, Saddam was coerced before the 

ground war began…”116 

 

Utifrån uppsatsens metod och avgränsningar har det framkommit robusta bevis över att 

operationell interdiktion och direkt stöd till markstyrkor användes under Operation De-

sert Storm. Analysen visar däremot att påverkan av regimens illegitimitet kopplat till ut-

fallet av den strategiska bombningen enbart innefattar operationell interdiktion och då 

främst mot vissa målval. Den grad av påverkan den operationella interdiktionen hade i 

förhållande till de andra strategierna är svårt att säga. Däremot visar analysresultatet att 

Irak saknade legitimitet vilket gjorde dem sårbara mot de Allierades användande av op-

erationell interdiktion. I relation till tabellen över genomförda uppdrag (4.2.5)ser vi att 

en relativt stor del av dem var operationella interdiktionsuppdrag vilket tyder på en viss 

signifikans. Ovanstående resonemang leder oss vidare till att konstatera att ifall Husse-

ins regim inte hade präglats av inhemsk illegitimitet skulle hans militära styrkor inte ha 

blivit lika utsatta för de Allierades luftkampanj. Därigenom hade Irak kunnat stå emot 

markoffensiven på ett mer framgångsrikt sätt ifall de hade haft en legitim stat. Således 

kan det ur ovanstående perspektiv argumenteras att operationell interdiktion kan vara 

ett effektivt tvångsmedel mot illegitima stater.  

 

 

                                                        
115 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.196, Winnefeld, James A, A league of airmen : U.S air power in the Gulf War 
s.184-186  
116 Pape, Robert A. (1996) Bombing to Win - Airpower and Coercion in War s.251 
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5. Diskussion  

5.1 Sammanfattning av nekande strategier mot en illegitim stat 

Iraks illegitimitet under Operation Desert Storm har påvisats under analysen vilket leder 

oss vidare till huruvida och på vilket sätt det kan tänkas att de Allierade ur ett nekande 

perspektiv använde sig av sina flygstridskrafter under kriget. Analysresultatet visar att 

de Allierade använde sig av operationell interdiktion och direkt stöd till markstyrkor. 

Kopplat till uppsatsens syfte som är att undersöka på vilket sätt nekande strategi kan 

tänkas ha varit effektiv mot Irak, under Operation Desert Storm i syfte att koppla den 

kunskapen mot framtida krig mot eller med illegitima stater. Kan operationell interdikt-

ion och direkt stöd till markstyrkor vara ett effektivt tvångsmedel mot en illegitim stat?  

Analysresultatet visade att Irak saknade legitimitet vilket gjorde dem sårbara mot de Al-

lierades användande av operationell interdiktion. 

 

 

5.2 Teoriutveckling  

- Hur kan Belkins teori utvecklas, i ljuset av Papes teori om den nekande strategin? 

Det har tidigare konstaterats att det går att argumentera för att operationell interdiktion 

kan ha varit effektivt mot Irak under Operation Desert Storm. När vi blickar tillbaka mot 

den nuvarande forskningen där problemet skapades kan följande konstateras: 

Forskning har hittills försökt men misslyckats med att förklara förhållanden där strate-

gisk bombning är sannolikt att lyckas eller misslyckas där frågan är ifall det någonsin 

kommer att kunna förklaras fullt ut. Genom att påvisa relevansen i statsfunktionen 

kopplat till nekande strategi har nya aspekter tillkommit till den krigsvetenskapliga 

forskningen kopplat till användandet av luftstridskrafter. Belkins teori har visat att en 

nekande strategi kan vara mer effektiv mot stater som saknar inhemsk legitimitet än 

stater med brett stöd.   

 

En stat som präglas av inhemsk illegitimitet kan tänkas utföra vissa åtgärder i syfte att 

förhindra potentiella kuppförsök. Dessa åtgärder i sin tur verkar påverka statens sår-

barhet mot strategisk bombning i negativ bemärkelse (exempelvis desertering). Den 
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strategiska bombningen har ur ett nekande perspektiv under uppsatsens analys av Op-

eration Desert Storm kunnat fastställas till operationell interdiktion. Det skulle innebära 

att de militära sårbarheter som skapas till följd av en illegitim regim kan utnyttjas fram-

gångsrikt genom Papes teori om operationell interdiktion. Utifrån uppsatsen problem 

kan Belkins teori med ovanstående som grund utvecklas från att nekande strategier kan 

vara mer effektiva mot illegitima stater än stater med brett stöd till följande: Illegitima 

stater kan vara sårbara mot operationell interdiktion.         

 

Ett hot mot resultatets giltighet är det faktum att det finns forskning som menar att det 

är troligt att anta att Iraks vilja att strida var till största del redan borta innan de Alliera-

des anfall hade börjat.117 Å ena sidan sjunker den operationella interdiktionens betydelse 

för utgången av kriget kopplat till legitimitet. Å andra sidan stärks legitimitetens bety-

delse för att kunna vinna framtida krig. 

  

5.3 Kritik till uppsatsen 

”… there is no such thing as the definitive truth: there are too many variables, too 

many unknowns, too many uncertainties, and too many hidden agendas.”118 

En svaghet med uppsatsen är att den utgår från en tolkning av verkligheten ur ett visst 

ramverk. Författarens val av material är gjord utifrån vad som har bedömts relevant ur 

författarens perspektiv där ingen ansats är gjord till att reflektera och utforska kring 

vissa frågor. Valet av litteratur har framfört tolkningar och resultat ur den vinnande si-

dans perspektiv. ”Vinnaren skriver historien” är ett uttryck som kan tålas att reflekteras 

över. Det råder ingen rättfärdigad kritik över tillförlitligheten i litteraturens presentat-

ion av resultat. Däremot är kritiken riktad mot litteraturens val av metoder att analysera 

Operation Desert Storm på. Det kan tänkas att litteraturens valda metoder haft en natur-

lig avgränsning i att inte presentera vissa aspekter av kriget i syfte att rättfärdiga de Al-

lierades agerande och lyfta fram deras framgångsrika kampanj. De dolda agendor som 

kan tänkas ligga bakom med att lyfta fram vissa aspekter ur ett krig kan berättiga kritik 

till uppsatsen. Uppsatsens validitet hade kunnat stärkas genom att använda material 

                                                        
117 Mueller, John. The perfect enemy: assessing the gulf war s.108 
118 Olsen, John Andreas (2010) A History of Air Warfare s.XIV 
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skrivna av den förlorande sidan, intervjuer av människor inblandade i kriget på bägge 

sidor, etc.  

 

Valet av den teoretiska grunden med Papes luftmaktsteori samt Weber, Kahn och Fea-

vers legitimitetsteorier kan också kritiseras. Papes teorier har valts som en naturlig del i 

uppsatsens problem och kan vidare stärkas genom att vara den enda (2001) som haft en 

vetenskaplig ansats i sitt arbete. Legitimitetsteorin kan kritiseras genom att mindre 

fragment assimilerats i syfte att anpassas och bli relevant för uppsatsens problem. Där-

med kan det tänkas att det kontextuella perspektivet med respektive teoretiker angå-

ende legitimitet har gått förlorat. Detta betyder att vald teori betyder en sak inom hela 

teorins kontext och att den inom uppsatsens kontext har fått en annan betydelse.  

 

5.4 Reflexivitet och reflektion  

Från vilket synsätt vi väljer att se på utgången av respektive fas kan det argumenteras 

från ens personliga perspektiv varför viss strategi gav ett visst resultat. Det kan tänkas 

att andra strategier kan tolkas och argumenteras till att få samma resultat som uppsat-

sen framfört. Med ovanstående som grund menar författaren att resultatet inte kommer 

att kunna tillämpas som en sanning inom användandet av strategisk bombning. Utan för 

att kunna acceptera uppsatsens resultat krävs ytterligare forskning i syfte att pröva ifall 

resultatet kan generaliseras på andra fall.  

 

Det svenska flygvapnet är i dagsläget inte dimensionerat för att utöva tvångsmakt på 

egen hand. Däremot är det inte helt osannolikt att vi en dag kan ingå i koalitioner (likt de 

Allierade som leddes av USA under Operation Desert Storm) som syftar till att utöva 

tvångsmakt. Ur detta professionsperspektiv menar författaren att vi bör vara förberedda 

att möta de krav som ställs på potentiella samarbetsparters och användandet av flyg-

stridskrafterna. Uppsatsen har i samband med analysen identifierat vissa uppdrag som 

kan tänkas vara effektiva mot illegitima stater. Detta leder vidare till ett potentiellt un-

derlag för framtida beslutsfattare i hur vi framöver bör lägga upp våra övningar. Utifrån 

säkerhetspolitiska beslut, omvärldsbedömningar samt ett eventuellt NATO-medlemskap 

kan det i framtiden finnas anledning att fokusera på potentiella uppdrag som genomförs 

tillsammans med andra länder mot illegitima stater. 
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Ur ett resursperspektiv kan det vara så att beslutsfattare inte är insatta i luftstridskraf-

ternas användande och komplexa natur vilket leder dem till att tro på snabba avgöran-

den vilket sällan är fallet. Då uppsatsen visar att nekande strategier kan vara effektiva 

mot illegitima stater tyder detta på längre konflikter än exempelvis direkta anfall mot 

ledarskapet (som enligt de flesta moderna luftmaktsteoretiker menar sällan fungerar). 

Ifall detta inte framförs på ett tydligt sätt så kan Försvarsmakten få klara sig på mindre 

resurser vilket i sin tur kan leda till en nedsatt förmåga.  

 

5.5 Förslag till vidare forskning  

Undersökningen har belyst statsledningens relevans kopplat till användandet av flyg-

stridskrafter där studien har visat att Illegitima stater kan vara sårbara mot operationell 

interdiktion. Eftersom att resultatet inte kan generaliseras på grund av metodvalet krävs 

ytterligare forskning inom området vilket är författarens förhoppning. Av den anled-

ningen är det intressant att undersöka statsledningens inverkan på andra fall kopplat till 

nekande strategier.           
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