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Sammanfattning: 
Under efterkrigstiden har ett antal operationer med luftmakt genomförts. Dessa krig har haft 
olika förlopp där vissa operationer har nått relativt enkla framgångar medan andra haft 
större svårigheter att effektivt uppnå framgång, trots överlägsna resurser. 
 
Genom en fallstudie av två moderna luftoperationer, operation Desert Storm i Irak år 1991 
och operation Allied Force i Kosovo år 1999, undersöks tre luftmaktsteoretiska variablers 
betydelse för dessa operationers väg till framgång. Variablerna som undersöks är hämtade 
ur den moderna luftmaktsteori som John Warden har bidragit till att bilda och vars syfte är 
att bidra till att förklara hur strategisk förlamning av motståndaren uppkommer. 
 
Resultatet av undersökningen visar att systemperspektiv sannolikt bidrar till luftoperativ 
framgång, däremot kan inte parallell attack visas ha betydelse för att uppnå framgång. Den 
tredje undersökta variabeln, luftoperativ kontroll, befinns vara betydelsefull som en 
förutsättning för de övriga två variablernas funktion. 
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1 Inledning 

1.1 Luftmakt 
Uppsatsen behandlar luftmaktsteori och hur dess tillämpningar kan skapa framgång i 

luftoperationer.  

 

USA har varit tongivande inom luftmaktsteorin sedan dess födelse,1 vilket möjligen 

också har bidragit till att prägla innehållet i denna. Den moderna luftmaktsteorin 

förefaller ha en dragning mot innehav av stora resurser men också för relativt aktiva och 

utåtriktade politiska målsättningar på den globala arenan. Modern luftmaktsteori är 

kort sagt övervägande offensivt inriktad. Redan tidiga luftmaktsteoretiker styrde teorin 

i offensiv riktning, t ex. hävdade Douhet att defensiv luftmakt var ineffektivt och såg 

flygplanet som ”det offensiva vapnets par excellence”2 medan Trenchard år 1916 

uttryckte att flygplanet ”av naturen är ett offensivt vapen”.3 Detta arv har sedan levt 

kvar inom luftmaktsteorin och i modern litteratur hävdar Warden att ”offensiven, till 

skillnad från landkriget, tycks vara den starkare formen av luftkrigföring”4.  

 

De moderna luftmaktsteoretiska koncepten är i många delar just John Wardens 

skapelse.5 Dessa fokuserar till stor del på vad och hur man kan angripa motståndaren 

utifrån dennes konfiguration, dvs. utifrån förståelsen för motståndaren ur ett 

systemperspektiv.6  

 

Wardens koncept anses av många utgöra gällande standard bland västvärldens 

militärmakter för hur luftkrig bör bedrivas.7 Trots detta finns det invändningar kring 

hans fokus på systemförlamningen och dess form (hur) snarare än dess syfte (varför). 

Stephens hävdar t ex. att fokuset på form innebär en teoretisk svaghet för denna teori 

och han menar att den därför inte hanterar oförutsedda händelser på ett adekvat sätt.8   

 

 

1.2 Problemformulering 
Sedan andra världskrigets slut har ett antal krig och operationer genomförts, 

gemensamt med andra stridskrafter eller med enbart luftstridskrafter inblandat. Trots 

                                                        
1 Reuterdahl, Jan. Modern Luftmaktsteori: nytt recept eller uppvärmd skåpmat?. I Hofvander, Bo. 
Rekkedal, Nils Marius. (red.). Luftmakt: teorier och tillämpningar. 2. rev. uppl. Krigsvetenskapliga 
institutionen. Stockholm: Försvarshögskolan. 2004. s.156 
2 Meilinger, Phillip S. Airwar: Theory and Practice. Vol. 14. Portland, OR; London: Frank Cass. 2003. s.13 
och s.25 
3 Meilinger. s.41 
4 Warden, John A. The Air Campaign: Planning for Combat. Rev. ed. San Jose: toExcel. 1998. s.57 
5 Stephens, Alan. Fifth-Generation Strategy. I Olsen, John Andreas (red.).  Airpower Reborn: the Strategic 
Concepts of John Warden and John Boyd. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 2015. s.135 
6 Stephens. s.140 
7 Reuterdahl. s.156 
8 Stephens. s.141 
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att angriparen vanligen har varit resursmässigt överlägsen har dock luftkrigen fått olika 

förlopp där relativt enkla och klara framgångar i vissa operationer har varvats med 

större svårigheter och motgångar i andra. Så har t ex USA haft blandade framgångar 

genom åren. I Vietnam genomförde man operation Rolling Thunder under 1960-talet 

vilken inleddes med höga förhoppningar på luftstridskrafternas förmåga men som efter 

tre års intensivt bombande avbröts av presidenten på grund av uteblivna framgångar 

och operationen förklarades senare som ett misslyckande.9 Som motsats till detta syns t 

ex operation Unified Protector år 2011 där en koalition av stater på kort tid hejdade 

framryckningen av Khadaffis armé i Libyen. Den operationen ses som ett exempel på 

framgångsrika insatser med flygstridskrafter.10 Med stora resurser till förfogande ingick 

USA som angripare i båda fallen men det fanns även en idémässig grund till det sätt 

varmed motståndaren angreps. De olika utfallen väcker frågor om vad i operationer som 

leder till framgång eller orsakar motgång. I vilken utsträckning har idéer och teorier 

inverkan och på vilket sätt påverkar det praktiska genomförandet det slutliga utfallet? 

 

Andra luftoperationer i modern tid har sett varierande förlopp i sin strävan efter 

framgång, trots att dessa operationer har utgått från snarlika eller samma moderna 

luftmaktsteoretiska grunder. Detta tyder på att inte heller den moderna teorins 

förklaringskraft är fulländad för sitt ändamål att skapa effektiv luftoperativ framgång.  

 

Denna uppsats avser att bidra till en ökad kunskap om den moderna luftmaktsteorins 

praktiska användbarhet. Detta är kunskap som den enskilda luftmakten kan använda för 

att avgöra om den moderna luftmaktsteorin bäst bör utnyttjas för strategiskt lärande 

eller om den också fungerar för dess strategiska praktik.11 

 

 Syfte och frågeställning 1.2.1
Syftet med uppsatsen är att pröva de moderna luftmaktskonceptens egentliga 

förklaringskraft genom att jämföra det luftoperativa genomförandet i två fall av 

moderna luftmaktsoperationer. 

Detta sker genom att ur ett luftmaktsteoretiskt perspektiv förklara variationerna i 

luftkriget mellan operationerna och hur dessa variationer påverkade utfallet av dessa. 

 

Från detta syfte följer uppsatsens övergripande frågeställning: 

- Med ett urval av teoretiska faktorer ur den moderna luftmaktsteorin, vilken 

betydelse har dessa faktorer i praktiken för att nå luftoperativ framgång? 

 

                                                        
9 Boyne, Walter J. The Influence of Air Power upon history. 2.uppl. Barnsley: Pen & Sword Books Limited. 
2005. s.329ff 
10 Stephens. s.149f 
11 Gray, Colin S. The Strategy Bridge: Theory for Practice. Oxford: Oxford University Press. 2010. s.15 
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 Forskningsfrågor 1.2.2
För att svara på uppsatsens övergripande frågeställning kommer följande 

forskningsfrågor att ställas: 

 Tillämpades studiens variabler i de olika fallen? 

 Vilken dynamik fanns i genomförandet av fallen? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till att innefatta endast luftmaktsteori, luftoperativa 

moment och de faktorer som påverkar dessa.  

 

Operation Desert Storm var en gemensam operation mellan luft- och markstyrkor. Med 

anledning av uppsatsens tema innefattas dock endast dess luftoperation i denna studie. 

 

Undersökningen sker inte i syfte att vara en heltäckande analys av alla möjliga 

komponenter ur den moderna luftmaktsteorin utan fokus ligger endast på de tre som 

utgör studiens oberoende variabler. Dessa avhandlas i kommande kapitel. 

 

I operation Allied Force var även ett antal andra operationer formellt underställda eller 

sidoordnade denna. De kommer dock inte att behandlas som egna operationer utan 

Allied Force betraktas som ett samlingsnamn för hela kampanjen, där dessa andra anses 

ingå. 

 

Undersökningen innefattar inte hur de studerade variablerna fungerar i samband med 

irreguljär krigföring eller terrorism. Omständigheterna som studeras antas utgå från en 

reguljär konflikt. 

 

1.4 Tidigare forskning 
I tidigare forskning belyses inledningsvis den generella framväxten av luftmaktsteorier i 

syfte att ge läsaren ett översiktligt perspektiv av detta för den fortsatta undersökningen. 

Även ett par teoristudier applicerat på verkliga fall lyfts fram. Därefter berörs den 

historiska utveckling som innefattar specifikt den (enligt författaren) moderna 

luftmaktsteorins huvudidé och syfte – att försätta motståndaren i strategisk förlamning. 

Slutligen berörs även luftoperativ framgång i syfte att belysa ett par utgångspunkter 

bland många, från studierna runt operativa utfall.  

 

Det har framförts kritik mot det luftmaktsteoretiska fältet för att vara alltför fokuserat 

mot visioner och profetior, alltmedan den vetenskapligt baserade teoriutvecklingen 

uppvisar brister.12 Denna uppsats bidrar till den empiribaserade teoribildningen om 

                                                        
12 Reuterdahl. s.173 
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luftmakt genom att vetenskapligt undersöka hur praktiska genomföranden kan påverka 

utfallen för framgång via de moderna luftmaktsteoretiska koncepten. 

 

 Luftmaktsteoretisk framväxt 1.4.1
De tidiga luftmaktsteoretikerna nämns här såsom de obligatoriskt klassiska, där främst 

Douhet, Trenchard och Mitchell kom att lägga grunden för en stor del av den 

luftkrigföring som vi har sett historiskt, med preferens mot massiva strategiska 

bombanfall i syfte att påverka motståndarens befolkning och ekonomi.13 Slessor verkade 

under mellankrigstiden och införde idéer som känns igen mer från dagens perspektiv på 

luftmakt, med fokus mot att gripa luftherraväldet för att därigenom kunna angripa 

motståndarens logistiklinjer i syfte att stödja markstriden.14 Med detta skapade han 

också embryot till de gemensamma operationer mellan stridskrafterna som vi ser idag. 

 

Sedan 1990-talet har den moderna luftmaktsteorin utvecklats, där främst Warden och 

Boyd har formulerat dess koncept (utvecklas i studiens teoriavsnitt). Dessa herrars verk 

utgör denna studies huvudteori. Efter dem har även Stephens kritiserat idéerna som 

föregick den moderna teorin för att fortfarande bygga på gamla axiom och han lyfter 

fram betydelsen av bl a tempo. Stephens menar att luftmaktsteoretikerna behöver se 

framåt och skapa en helt ny kultur kring detta.15 I och med det lägger han sig också nära 

Warden och Boyd.  

 

Med några års distans till den alla största haussen efter Wardens och Boyds genomslag 

har Gray i sin tur har bidragit till att nyansera bilden av Wardens idéer och den moderna 

luftmaktsteorin. Gray kritiserar Wardens idéer för att vara alltför ”Joministiska” genom 

att Warden anses fokusera mycket på målval och beräkningar för att nå strategisk effekt, 

alltmedan motståndarens motreaktioner får liten uppmärksamhet. Men han har även 

fördjupat sig i skillnaden mellan vad modern luftmakt är, vad den kan göra samt dess 

relation till övrig militär strategi.16 Med detta har han satt de moderna 

luftmaktsbegreppen i hälsosamt perspektiv till de övriga sammanhangen inom luftmakt. 

 

Pape är förvisso huvudsakligen inriktad mot avskräckningsteorin och som en del av 

denna ingår strategisk bombning som möjligt instrument, något som Warden ser som 

ett självklart verktyg inom luftkriget. Pape är dock tveksamt inställd till den strategiska 

bombningens avskräckande effekt, vare sig det sker som stora anfall med icke styrda 

vapen eller i mindre format med precisionsvapen, såsom instrument för att påverka 

motståndaren i den riktning man önskar. Han menar att historien visar att kopplingen 

mellan strategisk bombning och motståndarens befolknings moral är alltför komplex för 

                                                        
13 Meilinger. s.175f 
14 Ibid. s.65 
15 Olsen, John Andreas. Airpower Reborn: the Strategic Concepts of John Warden and John Boyd. Annapolis, 
MD: Naval Institute Press. 2015. s. 8 
16 Gray, Colin S. Airpower for Strategic Effect. Air Force Research Institute, Maxwell Air Force Base. 
Alabama: Air University Press. 2012 
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att ge den direkta effekt av uppgivenhet som eftersträvas för att motståndaren skall ge 

efter och vad avser precisionsvapen menar han att underrättelser och information är så 

kritiska för dessa system att den strategiska effekten står och faller med annat än 

luftmaktens förmåga i detta avseende.17 Med detta får han ses som en teoretisk 

antagonist till Warden. 

 

Studier där luftmaktsteori appliceras i tidigare operationer finns i stor mängd. Som 

exempel på detta kan nämnas kriget vid Yom-Kippur, om vilket Shmuel L Gordon år 

2000 skrev en essä. I delvis analogi med operation Allied Force i denna uppsats hävdade 

han att det israeliska flygvapnet användes felaktigt men att det ändå hade en viktig 

betydelse för krigets utgång.18 Lambeth i sin tur har betraktat konflikten mellan Indien 

och Pakistan år 1999 och menar att de indiska luftstridskrafternas [goda] genomförande 

av kriget visar att skicklig luftkrigföring kan bidra till att förkorta krig som annars skulle 

kunna bli långvariga.19 I fråga om korta krig finns där en likhet med uppsatsens 

operationer. 

 

 Strategisk förlamning 1.4.2
Idén att angripa en motståndare utan att konfrontera dennes stridskrafter och istället 

sträva mot att vinna utan strid är ingalunda ny. Redan Sun Tzu hävdade att ”den största 

skickligheten ligger i att besegra fienden utan strid”.20 År 1919 hävdade Mitchell att 

flygbombningens största värde låg i att paralysera fienden i högsta möjliga grad och år 

1929 skrev Trenchard i en promemoria till generalstaben att målet med luftkrig var att 

paralysera produktionscentra för fiendens krigsmaterielproduktion.21 Deras idéer 

renderande dock i andra sätt att åstadkomma vad som liknar strategisk förlamning, där 

andra världskrigets typ av bombanfall kan stå som sinnebild för vad som åsyftas.  

 

 Luftoperativ framgång 1.4.3
I litteraturen återfinns ett antal olika studier som berör luftoperationer och deras utfall, 

vilket även i denna uppsats är en väsentlig fråga. Lambeth behandlar t ex. erfarenheter 

från Israels krig i Libanon år 2006. I operation Change of Direction inledde Israel ett 

luftkrig som inte fick önskat utfall men Lambeth menar att man inte enbart skall klandra 

                                                        
17 Pape, Robert A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Ithaca, N.Y: Cornell University Press. 
1996. s.318ff 
18 Shmuel, L. Gordon. The Air Force and the Yom Kippur War: New Lessons. essä I P R Kumaraswamy 
(red). Revisiting the Yom Kippur War. London: Frank Cass Publishers. 2000. s.224f 
19 Lambeth, Benjamin S. Airpower in India's 1999 Kargil war. Journal of Strategic Studies, vol 35, nr3/2012. 
2012. s.289-316 
20 Tzu Sun. The Art of War. översatt av Giles Lionel M A. Department of Oriental Printed Books and 
Manuscripts: British Museum. 1910. s.46  
http://www.puppetpress.com/classics/ArtofWarbySunTzu.pdf 2015-11-22 
21 Fadok, David S. John Boyd and John Warden: Air Power´s Quest for Strategic Paralysis. School of Advanced 
Airpower Studies. Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press. 1995. s.7 

http://www.puppetpress.com/classics/ArtofWarbySunTzu.pdf
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luftstridskrafterna för detta utan att det snarare var ett resultat av bristande strategi på 

högre nivå.22  

 

Biddle har avhandlat vad som leder till seger eller förlust i krig ur ett mer generellt 

perspektiv, dvs. inte enbart riktat mot luftmakt, vilket dock har sin relevans även för 

luftmakt. Biddle hävdar att även om de vanligaste argumenten för framgång rör materiel 

och resurser så räcker inte detta som enda förklaring. Han menar att det snarare är 

interaktionen mellan materiella och icke-materiella faktorer som förklarar de 

kapaciteter och framgångar vi har sett i krigen fram till idag.23 Hans idéer är särskilt 

intressanta i samband med operationen i Kosovo. 

 

Stuewe har vidare publicerat en artikel om luftmakt i ”små krig”, vilket operationerna i 

denna uppsats får sägas vara, där han menar att diplomati och politik sätter 

begränsningar för genomförandet. Han uttrycker bland annat att den tekniska 

utveckling som synes vara anpassad för ”stora krig” och inte de små, trots allt kan vara 

effektiv i dessa och att utmaningen ligger i att närmare förstå vad som är lämpligt eller 

inte lämpligt inom ramen för ”små krig”.24  

 

 

1.5 Disposition 
Efter det inledande avsnittet, där undersökningens ramar lagts fast, följer ett teoretiskt 

avsnitt. Detta syftar till att redogöra för såväl uppsatsens ingående variabler som 

utgångspunkten för uppsatsens frågeställning. I det tredje avsnittet behandlas studiens 

metod och begrepp och där sker även variablernas operationalisering så att dessa blir 

identifierbara i de studerade fallen. Analysavsnittet därefter, redovisar de båda fallens 

bakgrund och genomförande i allmänhet och de studerade variablerna inom fallen i 

synnerhet. Med detta följer även analys och kortare diskussion vid varje moment samt 

därefter studiens resultatredovisning. I det avslutande kapitlet förs en 

resultatdiskussion och kritik av resultat innan förslag till vidare forskning ges. 

  

                                                        
22 Lambeth, Benjamin S. Air Operations in Israel's War against Hezbollah: Learning from Lebanon and 
getting it right in Gaza. Santa Monica: RAND Corporation. 2011 
23 Biddle, Stephen. Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton, N.J.: 
Princeton University Press. 2006 
24 Stuewe Jr., Ronald F. One Step Back, Two Steps Forward: An Analytical Framework for Airpower in Small 
Wars. Air & Space Power Journal 20, nr 1/2006. 2006. s.89-96,127  
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/217768447/fulltextPDF?accountid=
8325 2016-01-17 

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/217768447/fulltextPDF?accountid=8325
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/217768447/fulltextPDF?accountid=8325
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2 Teori 

2.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas inledningsvis några aspekter på vad som utgör framgång i 

luftoperationer. Därefter följer uppsatsens luftmaktsteoretiska ramverk där bakgrunden 

till och innehållet i den använda teorin framställs. Avsnittet avslutas med en redovisning 

av några kritiska perspektiv på den undersökta teorin. 

 

 

2.2 Framgång i luftoperationer 
SAOB definierar framgång som bland annat: ”fullbordan, verkställighet”.25  Av detta 

framgår att begreppet är något som är relativt något annat. Det framgångsrika utfallet av 

en luftoperation blir således att man uppnått fullbordan/verkställighet av operationens 

mening/syfte. (Fullbordan/verkställighet betecknas fortsättningsvis med uppfylld.)  

 

I militära sammanhang har en konflikt många olika dimensioner som kan röra såväl 

politisk-strategisk-taktisk natur som fysiska och moraliska aspekter.26 Politisk-

strategisk-taktisk verksamhet vid militära konflikter (operationer) är vanligen noga 

reglerat genom definierade syften med tillhörande målsättningar inom alla dessa nivåer. 

Detta medför att uppfyllnaden av ställda syften och målsättningar blir avgörande för 

utfallet inom respektive nivå.  

 

 

2.3 Modern luftmaktsteori 
Uppsatsen betraktar inte Wardens idéer och teorier som synonyma med begreppet 

modern luftmaktsteori. Däremot har Warden förmodligen varit bland de mer 

inflytelserika inom den moderna luftmaktsteorin.  

 

Wardens främsta bidrag till luftmaktsteorin är hans idéer om att se fienden som system. 

Kring detta har Warden formulerat sin ”5-ringsmodell”, i vilken fiendens ledarskap 

utgör den innersta ringen med störst betydelse och är den som man ytterst skall sträva 

efter att påverka för att vinna kriget. Dessa idéer publicerades för första gången år 1995 

i tidskriften Airpower Journal.27 Wardens bidrag till teoriutvecklingen är emellertid 

relativt tydligt orienterat mot formen för hur kriget skall bedrivas rent praktiskt medan 

den samtida John Boyd utvecklade sina idéer inom det mer processinriktade, 

konceptuella planet där fiendens förmåga att bedöma, tänka och besluta stod i fokus 

                                                        
25 framgång. Svenska Akademiens Ordbok. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2015-12-11 
26 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)]. Stockholm: 
Försvarsmakten. 2011. s.68 
27 Warden, John A.. The Enemy as a System. Airpower Journal. Spring 1995. 1995 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm, 2015-12-29 
 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm
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genom hans modell OODA-loopen.28 Även om det möjligen är Warden som oftast lyfts 

fram som frontfigur i den moderna luftmaktsteorin är det förmodligen deras 

gemensamma bidrag som har vunnit framgång i praktiken, då de båda har del i det 

moderna ramverket som förespråkar att försätta fienden i en systemkollaps, eller 

strategisk förlamning, snarare än att vinna kriget genom att angripa och nöta ut dennes 

markstridskrafter på traditionellt vis.29 

 

I följande punkter kommer två väsentliga element i den moderna luftmaktsteorin att 

behandlas, luftoperativ kontroll och strategisk förlamning. Dessa teoretiska elements 

inbördes förhållanden inom luftmaktsteorin belyses här inledningsvis.  

 

Då användandet av luftmakt förutsätter någon form av rörelse genom luften är friheten 

att röra sig genom denna helt avgörande. Luftoperativ kontroll är således det element 

inom luftmaktsteorin som behandlar hur rörelsefriheten i luften definieras och utnyttjas 

för de egna syftena (kan även innebära mot motståndarens syften). Av detta följer att 

innehav av en hög nivå av luftoperativ kontroll i första hand bör ses som en 

förutsättning för andra typer av operationer men inte som ett eget och fristående 

teoretiskt element som vanligen avgör ett krig. Strategisk förlamning förekommer 

ibland som det begrepp som kännetecknar den moderna luftmaktsteorin och syftar på 

den slutliga effekt som eftersträvas för att besegra motståndaren. I syfte att uppnå den 

förlamande effekten finns några ingående komponenter i detta element av vilka två 

undersöks i denna uppsats.  

 

Strategisk förlamning utgör således det övergripande konceptet/syftet i den moderna 

luftmaktsteorin för att vinna segern medan luftoperativ kontroll står som en viktig bas 

för möjligheten att kunna tillämpa de komponenter som leder till strategisk förlamning. 

 

 Luftoperativ kontroll 2.3.1
Såväl gammal som ny luftmaktsteori menar att ”inneha kontrollen i luften” är avgörande 

för att kunna genomföra andra typer av operationer, både i luften och på mark/sjö. 

Redan Douhet uttryckte att ett flygvapen måste ha luftherraväldet i luften:  

 

”utan detta är såväl mark-, sjö- som luftoperationer dömda att misslyckas. … Innehav av 

luftoperativ kontroll betyder seger”.30  

 

  

                                                        
28 Olsen. 2015. s.5 
29 Ibid 
30 Meilinger. s.13f 
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Inom den moderna teorin hävdar Warden:  

 

”att ha luftöverlägsenhet betyder att man har tillräcklig kontroll för att kunna utföra 

attacker från luften utan svårare motstånd och man riskerar inte heller fientliga anfall 

[mot egna linjer]”.31  

 

Warden påstår vidare:  

 

”sedan Tysklands anfall mot Polen år 1939 har ingen part vunnit krig eller lyckats i större 

offensiv [oavsett arena], där motståndaren har innehaft luftöverlägsenhet”.32  

 

Det kan noteras att medan Douhet använder kontrollnivån luftherravälde använder 

Warden luftöverlägsenhet. Detta har dock ringa betydelse då kärnpunkten i deras 

påståenden ligger i vikten av den egna friheten att röra sig i luften samtidigt som 

motståndaren förnekas detsamma för att lyckas i alla typer av militära operationer. För 

att ytterligare understryka den luftoperativa kontrollens avgörande betydelse refereras 

även till en av de senare luftmaktsteoretiska publikationerna, Gray: 

 

”luftoperativ kontroll är fundamentalt för att möjliggöra alla luftmaktens bidrag till den 

strategiska effekten. … en luftmakt som kontrollerar vem som kan flyga säkert för att 

uppnå strategisk effekt, och vem som inte kan det, är bokstavligen oumbärlig för att 

möjliggöra alla markbundna militära operationer.”33 

 

Då luftöverlägsenhet är den kritiska nivå av luftoperativ kontroll som förekommer i 

uppsatsen definieras detta enligt följande. Den svenska definitionen av 

luftöverlägsenhet innebär att luftrummet kontrolleras under en viss tid eller över ett 

visst område som är så omfattande att motståndarens flyg- och luftvärnsförband inte 

kan påverka de egna luftoperationerna på ett avgörande sätt. Situationen innebär att de 

egna förbanden har handlingsfrihet i luften men inte att tillståndet är konstant.34 

 

 Strategisk förlamning 2.3.2
Begreppet strategisk förlamning behandlas vanligen som ett övergripande koncept för 

den moderna luftmaktsteorin men i vissa fall ses begreppet även vara den moderna 

luftmaktsteorin, the theory of strategic paralysis35. 

 

Ur föreställningen att den effektivaste strategin först och främst fokuserar på 

motståndarens ledarskap åskådliggjorde Warden sin idé om att betrakta motståndaren 

som ett system av fem specifika funktioner genom sin ”5-ringsmodell”, figur 1. Warden 

                                                        
31 Warden. 1998. s.10 
32 Ibid 
33 Gray. 2012. s.283f 
34 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014: OPD. Stockholm: Försvarsmakten. 2014. s.35 
35 Stephens. s.143 
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menar att perspektivet att betrakta motståndaren som ett system, förutom ökad 

effektivitet också gynnar sannolikheten att uppnå framgång.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Wardens 5-ringsmodell.37                                                       källa: Air & Space Power Journal              

 

I detta perspektiv utgör de militära styrkorna en första barriär (den yttersta ringen i 5-

ringsmodellen) i ett samhälle, men är inte centrala för samhällsfunktionen som sådan 

medan de viktigare samhällsbärande funktionerna bland annat infrastruktur och 

samhällsvitala processer ligger allt längre in och ledarskapet med förmågan att 

leda/tänka återfinns längst in i modellen.38 Kärnan i idén ligger i att alla funktioner 

(ringarna) i modellen genom varandra är förbundna med den innersta och att 

betydelsen för systemet som helhet ökar gradvis inåt i modellen. Den underförstådda 

meningen i modellen är att man påverkar ledningen oavsett var i systemet man 

angriper, dock med olika grad av påverkan, figur 2. 39 Genom att slå ut ledningen direkt 

skapas en total förlamning av systemet medan utslagning av de utanförliggande 

funktionerna bara skapar en partiell fysisk förlamning. Dock kan detta skapa en 

övermäktig psykologisk press på ledarskapet som därmed ändå kan förmås att ge upp. 

                                                        
36 Warden. 1995 
37 Warden, John A. Strategy and Air Power. Air & Space Power Journal 04/2011, 25(1). 2011. s.67 
38 Warden, John A. Smart Strategy, Smart Airpower. I Olsen, John Andreas (red.). Airpower Reborn: the 
Strategic Concepts of John Warden and John Boyd. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 2015. s.107f 
39 Ibid. s.108 
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Figur 2. De fem ringarnas betydelse.40                                      källa: Air & Space Power Journal              

 

Modellen ger således flexibiliteten att kunna angripa en eller flera funktioner utifrån vad 

som är möjligt och lämpligt för att skapa effekt mot ledarskapet. Som effektiv metod för 

detta införde Warden idén om parallell attack. Centralt i detta är den totala påverkan 

som tillfogas motståndaren om denne angrips ”på alla ställen samtidigt”. Warden menar 

att metoden medför att motståndaren får svårt att reagera effektivt och försvara sig 

jämfört med om angreppen sker seriellt och bara påverkar ett begränsat antal platser 

vid varje anfall. Parallella attacker begränsar också möjligheten att absorbera angreppet 

genom att möjligheten att isolera skadade funktioner från systemet reduceras 

avsevärt.41 Idén syftar alltså till att skapa en uppfattning av ”överväldigande” hos 

motståndaren vilket således ger betydligt bättre effekt än tidigare generationers seriella 

anfall.42 Metoden bygger i sin natur på överraskning och tempo där det inledande 

angreppet, varmed motståndaren sätts i förlamning tidigt och inte ges chansen att 

motverka eller besvara angreppet, ger dess bästa effekt.43 Tempo skall i dessa 

sammanhang förstås inte bara utgöra fart utan snarare den frekvens med vilken 

motståndaren angrips.44 De underliggande idéerna för parallell attack är således att 

                                                        
40 Warden. 2011. s.69 
41 Warden. 1995  
42 Ibid. s.40f 
43 Stephens. s.139 
44 Ibid. s.135 
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(Warden:) ”kort är bra medan utdraget är farligt och dåligt”45 men också att 

sannolikheten för framgång är beroende av tiden det tar att ”göra det man gör” mot 

motståndaren. 

 

Boyds sannolikt mest betydelsefulla bidrag till det militärteoretriska fältet är hans 

modell som behandlar beslutscykeln, den s k OODA-loopen. OODA (observe, orient, 

decide, act) beskriver ett ständigt pågående förlopp (därav att den ses som en ”loop”) 

där intryck och information (observe) skapar en grund för att bygga en lägesuppfattning 

(orient). Från denna genereras valmöjligheter ur vilka beslut tas (decide) för att därefter 

omsättas i handling (act).46 Modellen anges av somliga vara tillämpbar på operativ, 

strategisk och politisk nivå vid konflikt.47 Utifrån historien om hur Boyd i samband med 

luftstrid mellan F-86 och Mig-15 under Koreakriget började fundera kring de 

förhållanden som blev begynnelsen till modellen,48 menar dock författaren att den är 

tillämpbar även för taktisk och stridsteknisk nivå, vilket även har stöd av andra.49 

Eftersom kärnan i modellen är att alla fyra steg i modellen otvetydigt måste passeras 

och dessutom i rätt ordning för att ha bibehållen kontroll över situationen blir hela 

processen en fråga om effektivitet och slutligen hur lång tid ”ett varv” tar att genomföra. 

Då konflikter till sin natur vanligen bygger på en dualism mellan två (eller flera) parter, 

kan denna teoretiskt sett, ytterst reduceras ned till att bli en kamp om vem som förmår 

att arbeta snabbast i den beskrivna processen. För den som tvingas arbeta snabbare i 

loopen än vad kapaciteten medger infinner sig efterhand såväl desorientering om 

situationen som element av mental överbelastning, vilka påverkar anpassningsförmågan 

negativt.50 Boyd menade att OODA-loopen bidrar till att finna essensen vid 

manöverkrigföring51; genom att skapa tvetydighet, illusion, okända intryck, snabba 

förändringar och kraftsamling mot motståndaren försätts denne i desorientering, 

överraskning, chock och splittring.52 

 

Läggs Wardens och Boyds modeller samman erhålls konceptet om strategisk förlamning 

av motståndaren, vilket förklarar såväl mot vad (Warden) som varför (Boyd) de 

moderna metoderna bör nyttjas. Konceptet bygger således på principer som innehåller 

snabba, våldsamma och samtidiga precisionsattacker mot motståndarens vitala punkter 

och syftar till att bryta dennes vilja och konceptuella förmåga i ett tidigt skede av 

konflikten.53  

                                                        
45 Warden. 2015. s.115f 
46 Osinga, Frans P.B. The Enemy as a Complex Adaptive System. I Olsen, John Andreas (red.). Airpower 
Reborn: the Strategic Concepts of John Warden and John Boyd. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 2015. 
s.49 
47 Gray, Colin S. Modern Strategy. Oxford: Oxford University Press. 1999. s.90 
48 Meilinger. s.177 
49 Fadok. s.15 
50 Osinga. s.67 
51 Manöverkrigföring. Bl a: “Tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter.” Försvarsmakten. 
2011. s.126 
52 Osinga. s.67 
53 Stephens. s.139 
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2.4 Uppsatsens oberoende variabler 
Konceptet att nå framgång genom strategisk förlamning av motståndaren är en av den 

moderna luftmaktsteorins hörnstenar.54 Därför kommer komponenter som bidrar till att 

uppnå detta att undersökas i uppsatsen. Dessa är de direkta komponenterna parallell 

attack och systemperspektiv samt den stödjande faktorn luftoperativ kontroll. 

Fördjupade förklaringar för valen av dessa sker i följande stycken. 

 

Parallell attack 

Som nämnts i teorikapitlet är tempo centralt i konceptet om strategisk förlamning. Att 

studera tempo som en egen faktor (variabel) är dock behäftat med flera svårigheter där 

den viktigaste invändningen är att tempo i den betydelse som avses här är en relativ 

produkt som i grunden utgår från motståndarens upplevelse. Vad som är tempo i det 

ena fallet blir därför inte jämförbart med tempo i ett annat fall. Det är likaledes 

komplicerat att finna valida och reliabla mått för hur tempot i förekommande fall skall 

mätas. För att ändå möjliggöra fortsatt studie av konceptets tillämpning görs därför 

ytterligare ett kausalt ”steg” bort från strategisk förlamning vilket leder vidare till 

begreppet parallell attack där detta ska förstås som den metod varmed tempo uppnås. 

Resonemanget om kedjan av kausala samband som används i undersökningen är 

således att parallell attack skapar tempo vilket i sin tur bidrar till strategisk förlamning. 

Tillämpning av parallella attacker är möjligt att identifiera och mäta, även om också 

detta begrepp måste ramas in ytterligare för att medge god intersubjektivitet.  

 

Systemperspektiv 

Ytterligare ett element i konceptet om strategisk förlamning är betydelsen av processen 

där anfallsmål analyseras, nomineras och väljs ut, med bas i uppfattningen om att 

motståndaren kan ses som ett system. Detta systemperspektiv avser idéerna enligt 5-

ringsmodellen.55 Då konceptet om strategisk förlamning ligger i effekten att 

motståndarens ledarskap försätts ur stånd att agera och leda, sker detta bäst och 

snabbast genom att angripa funktioner som ligger så nära ledarskapet som möjligt, eller 

helst angripa ledarskapet direkt.56 Genom att betrakta hur anfallsmålen har valts i en 

operation indikerar detta i vilken omfattning synen på motståndaren som ett system 

tillämpades vid operationen. Angrepp mot andra kategorier än den militära samt 

systematiska val av flera av dessa, inom 5-ringsmodellen, anses av författaren påvisa en 

avsiktlig strävan mot att besegra motståndaren genom att indirekt påverka dennes 

ledningsfunktion. Genom att definiera en antalsberoende (ringar/kategorier) gräns 

inom 5-ringsmodellen går det att bedöma om det är sannolikt att angreppen har skett 

                                                        
54 Olsen. 2015. s.8 
55 Stephens. s.139f 
56 Ibid. s.140 
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enligt systemperspektiv eller ej och om variabeln i så fall stödjer framgång i operationer 

eller ej. 

 

Luftoperativ kontroll 

En hög nivå av luftoperativ kontroll betraktas som en nödvändig men ej tillräcklig 

variabel för att nå framgång. Detta innebär att den inte anses självständigt kunna 

uppfylla framgångskriteriet. Då uppsatsens design syftar till att undersöka variablernas 

enskilda betydelse för att uppnå framgång kommer ej luftoperativ kontroll att testas i 

den frågan utan undersökningen begränsas till att fastställa dess existens såsom 

nödvändig variabel, inom de studerade fallen. 

 

Orsaken till detta förfarande är den studerade luftmaktsteorins tydliga 

ställningstagande att en hög nivå av luftoperativ kontroll är avgörande för operationers 

framgång. Av detta blir det väsentligt att avgöra om en hög nivå av luftoperativ kontroll 

existerade i fallen innan dessa kan undersökas avseende de andra två variablerna. 

Existerar inte en hög nivå av luftoperativ kontroll erhålls enligt teorin endast negativa 

utfall för framgång och det blir inte möjligt att dra slutsatser om de andra variablernas 

funktion. Genom att bekräfta att en hög nivå av luftoperativ kontroll är existerande 

innan variabeln prövas är det möjligt att hävda samband mellan framgång och variabeln 

i fråga. Att pröva luftoperativ kontroll blir således en fråga om att godkänna fallet för 

fortsatt studie av de två andra oberoende variablerna. 
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3 Metod 

3.1 Inledning 
Avsnittet innefattar inledningsvis begrepp samt studiens design. Därefter följer 

variablernas operationalisering och redovisning av material, urval samt uppsatsens 

metodologiska svårigheter. Slutligen genomförs en kort diskussion kring delar ingående 

i avsnittet. 

 

 Begreppsanvändning 3.1.1
Det begrepp som används med en anpassad definition för studien är komponent. Med 

detta avses: del ur teori som används för att skapa sammanhang och förståelse. Analys 

eller utvärdering av komponent sker inte i studien. Begreppet används för att särskilja 

obearbetade teoretiska element från studiens variabler. 

 

Utöver detta anses övriga ingående begrepp vara vedertagna för den målgrupp som 

studien avser. 

 

 Urval  3.1.2
De fall som studeras är operation Desert Storm, från Irak år 1991 samt operation Allied 

Force från Kosovo år 1999. Dessa fall innehöll det grundläggande kriteriet att de hade 

sin teoretiska bas i modern luftmaktsteori. Fallen uppvisar likheter i att de båda 

genomfördes av NATO-koalitioner med samma tekniska utvecklingsnivå men även att 

de genomfördes ur samma teoretiska grundsyn på hur luftmakt bör ansättas. 

Organisation, teknik och koncept utgör således relativt likställda formmässiga 

komponenter. Även operationernas styrkeförhållanden uppvisar likhet, där den 

angripande parten uppvisade ett tydligt överläge i resurser och förmåga gentemot den 

angripna parten. 

 

Båda fallen kan betraktas som viktiga för modern luftmaktsteori, där Desert Storm anses 

ha utgjort inledningen för den nya tillämpningen av luftmakt, med Wardens idéer som 

utgångpunkt.57 Allied Force i sin tur står som exempel på de svårigheter krig i 

koalitioner kan medföra, operationen har bl a beskrivits "som ett förskräckligt exempel 

på dåligt strategiskt uppförande".58 Båda fallen uppnådde till sist sina högre 

målsättningar och beskrivs därför som framgångsrika.  

 

 

                                                        
57 Reuterdahl. s.155 
58 Gray. 2012. s.220 
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3.2 Forskningsdesign och princip för analys 
Undersökningen sker som en jämförande fallstudie av operationer med luftmakt i 

modern tid. Studien är teoritestande59 genom att fallen analyseras och jämförs utifrån 

tre utvalda luftmaktsteoretiska variabler, varvid fallens tillämpning av teorin ställs i 

relation till deras slutliga utfall.  

 
Designen för studien utgörs av en tvåfallsstudie där fallen har samma utfallsvariabel och 

där de oberoende variablerna är föremålen för granskningen. Att fallen har samma utfall 

innebär att förklaringskraften i undersökningen är lägre än om utfallen av den beroende 

variabeln hade varit motsatta mellan fallen. I en sådan studie hade fallen under vissa 

förutsättningar kunnat sägas vara multiplikatorer till varandra, vilket dock inte sker här. 

Orsaken till föreliggande val behandlas i metoddiskussionen. I denna studie ger valet av 

två fall emellertid fördelen av att ha replikerats två gånger vilket ger en bättre 

generaliserbarhet än vid en enfallsstudie av samma problem.60  

 

I undersökningen kommer de oberoende variablerna att betraktas som enskilda 

företeelser vilka undersöks fristående från varandra genom att dessa knyts direkt till 

utfallet för framgång. Då författarens tolkning av den undersökta teorin är att de 

oberoende variablerna skall föreligga i kombination med varandra för att uppnå 

strategisk förlamning kommer de sambanden inte att uttalas genom denna studie 

(undersöks ej). Även om strategisk förlamning är det koncept som stöds av de 

oberoende variablerna har detta således en underordnad betydelse i denna uppsats. 

 

 

3.3 Operationalisering 
Inledningsvis fastställs en relevant metod för att definiera och mäta luftoperativ 

framgång i studien. Därefter undersöks existensen av variabeln (hög nivå av) 

luftoperativ kontroll där utfallet av detta kommer att användas för att bestämma fallens 

lämplighet för att studera de övriga två variablerna. Efter detta vidtar studium av de 

övriga oberoende variablernas befintlighet och sätt som de tillämpades under 

operationernas förlopp, där varje fas analyseras. Därefter ställs variabler och 

förekomsten av dessa i relation till operationens framgång. Detta resulterar slutligen i 

den förklaringskraft studien kan påvisa mellan variabel och utfall. 

 

 Att mäta framgång i flerfallsstudie 3.3.1
Som en referens för de prövade variablernas betydelse är det väsentligt att ha en 

entydig definition av den beroende variabeln (då det är de oberoende variablerna som 

undersöks). I undersökningen utgörs den beroende variabeln av operationernas utfall. 

                                                        
59 George, Alexander L. Bennett, Andrew. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 
Cambridge, Mass.: MIT Press. 2005. s.75 
60 Yin, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5. ed. London: SAGE. 2014. s.63f 
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Därmed blir definitionen av framgång i luftoperationerna betydelsefull, och denna 

definition avhandlas i det följande. Som framkom i det teoretiska avsnittet är framgång 

ett relativt begrepp. Frågan var, i förhållande till vad sker framgång? Vidare 

konstaterades att i militär verksamhet står ställda målsättningar som referens för 

framgångens utfall. 

 

 Studiens definition för operationens framgång 3.3.2
Definitionen för framgång bör ha någon sorts relevant koppling till operationernas 

syften för att vara adekvat som bedömningsgrund för de undersökta variablernas 

förklaringskraft. För definitionens indikatorer på framgång är det väsentligt att dessa är 

upptäckbara och mätbara inom det empiriska underlaget. Innan indikatorer fastställs 

formuleras dock först uppsatsens definition för operationernas framgång. 

 

Som definition för operationernas framgång stipuleras: 

 

upphörandet av reguljära, väpnade våldshandlingar och avbruten närvaro av 

stridskrafter i det ockuperade området. 

 

Som indikatorer för denna definition används:  

 

 ett officiellt erkännande av vapenstillestånd med ingång i förhandlingsprocess 

för fredsavtal, och; 

 stridande förbands organiserade tillbakadragande eller stridande förbands 

sönderfall utan trolig möjlighet till reorganisation. 

 

 De oberoende variablernas mätbarhet 3.3.3
I operationaliseringen redovisas de oberoende variablerna i ordningen luftoperativ 

kontroll, parallell attack och systemperspektiv, vilket är den ordning de kommer att 

analyseras. Sammanfattning av de oberoende variablernas operationalisering sker i 

tabell 1, sidan 22.  

 

Luftoperativ kontroll 

För variabeln luftoperativ kontroll är syftet att kartlägga förekomsten av denna, där 

”förekomst” avser luftöverlägsenhet eller högre.  Definitionen av detta inbegriper att 

ingen avgörande påverkan kan ske mot den egna sidan varför nivån luftöverlägsenhet i 

sammanhanget bedöms ge erforderlig handlingsfrihet att utföra egen verksamhet till 

den grad att framgång är möjlig. 

 

För luftoperativ kontroll definieras två indikatorer som skall inträffa samtidigt: egen 

rörelsefrihet där inga tecken skall återfinnas om att egen verksamhet har påverkats på 

ett avgörande sätt genom luften av motståndaren och att inga angrepp genom luften får 
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ha förekommit från motståndaren mot koalitionens baser/territorium. Tidsmässigt skall 

kontrollnivån ha omfattat minst den andra halvan av operationen. Detta val utgår från 

förhållandet att en operation vanligen består av en inledande uppbyggnad och 

etablering (inkl. skapa luftoperativ kontroll) i området vilket kan inbegripa en avsevärd 

tidsmässig del av hela operationen. Först när detta är uppfyllt möjliggörs den vanligen 

offensiva verksamhet som är tänkt att leda till framgång, enligt teorins förmenande.  

 
Parallell attack 

För variabeln parallell attack är syftet att kartlägga förekomsten av denna. Som 

indikatorer på förekomst av parallell attack är att en signifikant stor mängd mål med 

strategiskt värde angrips under kort tid.61 Att en större mängd mål skall angripas som 

indikation på parallell attack är en svårighet att definiera entydigt vilket kan medföra 

variation i synen på detta. Warden anger dock i sin redogörelse över parallell attack att:  

 

”de flesta länder har ett litet antal vitala mål på strategisk nivå – kanske ett par hundra 

med ett genomsnitt av cirka 10 målpunkter per vitalt mål.”62  

 

Ur detta gör författaren följande antaganden för att fastställa mätkriterier för variabeln: 

 angrepp på en målpunkt per mål reducerar det vitala målets funktion i tillräcklig 

omfattning för att uppnå kortsiktig effekt (innan ny attack kan genomföras). 

Målets funktion i sig har större betydelse än dess målpunkter; 

 Wardens syn om ”ett par hundra” läses som 200. 

 

Med logiken i att ”mer än hälften” utgör en större mängd, görs därför definitionen att 

parallell attack indikeras som: angrepp på mer än 100 mål.  

 

En tidsmässig definition av kort tid är en relativ fråga då mindre attacker går snabbare 

medan större attacker kan pågå under lång tid (här anses dock största storhet räknas i 

timmar). Kort tid i studien definieras som det som inträffar under en och samma attack 

och för entydlighetens skull bedöms en sådan omfatta 4 timmar (an-/återflygning: 3,5 

tim, anfall: 0,5 tim). Tillämpningen av parallell attack i fallen betraktas som 

förekommande eller inte förekommande. 

 

Systemperspektiv 

Även för variabeln systemperspektiv är syftet att kartlägga förekomsten av denna. 

Indikator för detta är att minst tre av fem kategorier enligt 5-ringsmodellen angrips 

under en och samma fas under operationen. Motivet för detta val kommer ur följande 

logiska resonemang: 

 

 

                                                        
61 Warden. 2015. s.115f 
62 Warden. 1995 
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 Anfall av alla fem kategorier innebär ”maximalt systemperspektiv”. 

 Den militära kategorin kommer med självklarhet att angripas oavsett systemsyn 

eller ej. Anfall av en kategori således ett ej påvisbart systemperspektiv. 

 

Genom att definiera den påvisbara nivån för systemperspektiv som ett medelvärde av 

det antal kategorier (1) som ej påvisar något systemperspektiv och det antal (5) som 

utgör maximalt systemperspektiv erhålls det gränsvärde för när studiens indikator 

påvisar systemperspektivet. Medelvärdet där detta är påvisbart är således att tre 

kategorier eller fler ((5+1)/2), har utgjort mål för angrepp i operationen. Tillämpningen 

av systemperspektiv i fallen betraktas som förekommande eller inte förekommande. 

 

Det ska noteras att även om teorin anger att kategorierna (”ringarna”) har olika 

betydelse för (den strategiska) effekten likställs deras betydelse inom denna uppsats för 

att skapa rimlig enkelhet för värdering och analys av detta. 

 

 Mätskala 3.3.4
För att erhålla mätvärden för möjliga utfall av undersökningens olika variabler används 

endast nominalskala63 (endast två möjliga värden, ex. ja/nej) med syftet att skapa bästa 

möjliga entydighet i mätningen av dessa. 

 

 
Tabell 1. Operationalisering av studiens variabler. 
 Vad mäts? Mätvärde Indikator Tidsomfattning 

Luftopera-

tiv kontroll 

 
(luftöverlägse

nhet/ 

-herravälde) 

Förekomst. 

 

Ja/Nej Ingen avgörande påverkan 

på koalitionens verksamhet 

i luften har åstadkommits 

av motståndaren. 

 

Inga fientliga angrepp 

genom luften mot 

koalitionens baser. 

Tid: andra halvan av 

operationen. 

Parallell 

attack 

Förekomst. Ja/Nej >100 strategiska mål 

angrips inom samma insats. 

En insats = 4 timmar. 

System-

perspektiv 

Förekomst. Ja/Nej Angrepp mot 

minst 3 av 5 ringar enl. 5-

ringsmodellen. 

En fas. 

 

 

                                                        
63 Johannessen, Asbjørn. Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. 2003. 
s.144 
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 Variablernas tillämpning över tid 3.3.5
Då militära operationer vanligen är indelade i olika skeden och faser kan det antas att 

verksamheten inte utförs på ett homogent sätt genom hela kampanjen. Detta medför en 

risk att de eftersökta variablerna inte kontinuerligt tillämpas och därmed är 

upptäckbara. För att nå en högre sannolikhet att den undersökta variabeln indikeras i de 

fall den förekommer under operationerna men också för att skapa en förfinad bild av 

variabelns tillämpning över tid kommer dessa att eftersökas och mätas vid flera tillfällen 

under operationernas förlopp. 

 

De båda studerade operationerna hade i princip samma uppbyggnad av sina 

operationsplaner, en inledande fas för utgruppering (deployment), tre följande faser 

med progression mot målsättningarna och en avslutande urdragningsfas 

(redeployment). En operationsfas som sådan innefattar vanligen någon form av konkret 

avgränsning varför det bör finnas goda möjligheter att analysera fasindelad verksamhet. 

Variablernas tillämpning i fallen kommer därför att studeras inom ramen för varje fas, 

undantaget utgruppering- och urdragningfaser. 

 

Då skalan för bedömning av variablernas tillämpning är grov (ja/nej), mätpunkterna 

under operationerna är få och det empiriska underlaget endast medger sannolik 

bedömning av tillämpningen (stickprov), föreligger en risk att enstaka mätvärden får 

oproportionerligt stort genomslag i resultatet. Detta hanteras genom att alla värden 

rimlighetsbedöms i analysmomentet och där osannolika värden sorteras bort genom en 

kvalitativ (ur kontexten) bedömning av författaren. 

 

 

3.4 Material 
Materialet som används är baserat på litteratur och rapporter, i skriftlig eller 

elektronisk form. Litteraturen varierar mellan att vara förstahands- och 

andrahandskällor där den huvudsakligen används för att framställa studiens använda 

teorier, men delvis även som kvalitativt underlag för att beskriva de studerade fallen. 

Med hänsyn till att de huvudsakliga data för analysen är av kvantitativt ursprung 

befanns andra typer av material, t ex intervjuer eller enkäter vara mindre lämpliga för 

denna undersökning.  

 

I beskrivningen av operation Desert Storm utgör Hallion den huvudsakliga kvalitativa 

källan, med stöd av även Freedman & Kash. I kvantitativt avseende är de offentliga 

rapporterna från US General Accounting Office och Gulf War Air Power Survey de 

huvudsakliga källorna. I beskrivningen av operation Allied Force utgör Mason (i Badsley 

& Latawski), Henriksen och Nardulli (RAND) det huvudsakliga kvalitativa underlaget 

medan Mason och Backström & Ternblad (FOI) står för det huvudsakliga kvantitativa 

materialet. 
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Utöver nämnda källor finns ett flertal andra källor som används sporadiskt i uppsatsen. 

 

 Källkritik 3.4.1
Wardens material betraktas som förstahandskällor och torde därför inte utgöra några 

direkta källkritiska problem. Med sin bakgrund i det australiska flygvapnet och därpå 

följande akademiska examina utgör Alan Stephens en teoretiker med ett icke-

amerikanskt perspektiv. Detta bedöms vara positivt vid avhandlingen av den moderna 

luftmaktsteorin, vilken i sig har betydande amerikanska influenser. Frans Osinga har en 

liknande bakgrund, före detta pilot i nederländska flygvapnet med akademisk inriktning 

mot strategi, vilket för med sig ett europeiskt perspektiv till luftmaktsteorin. 

Blandningen av dessa tre teoretiker bidrar till att geografiskt betingade tendenser 

möjligen reduceras. Alla tre har bakgrund som militära piloter vilket ger dem en hög 

nivå av sakkunskap i luftmaktsteoretiska frågor. Nackdelen med dessa val är emellertid 

att alla tre representerar en västlig militär kultur, varav två ur NATO. Vissa likheter i 

synsätt mellan de tre kan därmed ändå förväntas. 

 

I fråga om källorna till fallens beskrivning finns både ett kvalitativt och kvantitativt 

empiriskt behov att fylla. För det kvalitativa behovet används ett flertal källor i båda 

fallen, en triangulering som bidrar till att eventuella källkritiska brister reduceras. Det 

kvantitativa underlaget är svårare att triangulera men framför allt i fallet från Irak 

används officiella rapporter som källor vilket bedöms vara relativt säkra ur källkritisk 

synpunkt. I fallet från Kosovo finns svaghet i det kvantitativa materialet genom att den 

officiella rapporten är svensk (FOI) vilket gör att den sannolikt är en andrahandskälla 

och övrigt kvantitativt material bygger på andra källor än rapporter. Det har emellertid 

inte varit möjligt att finna officiella förstahandsrapporter (NATO) med den 

detaljeringsgrad som krävts för denna undersökning.  

 

Kring rapporter såsom källa görs följande bedömning. Rapporterna är av offentlig 

karaktär med huvudsakligt ursprung inom amerikansk förvaltning eller etablerade 

forskningsinstitut. Detta får anses vara naturligt då operationer i studiens mening 

bedrivs av stater och att dess egna myndigheter då sannolikt har den bästa insikten i 

detta. Rapporternas ursprung skulle kunna medföra en risk för att innehållet är 

tendensiöst och inte uttrycker alla förhållanden helt neutralt. Det är dock författarens 

mening att denna risk främst ligger i sådant material av kvalitativ karaktär medan 

kvantitativa data snarare har en fördel av att vara av myndighetsursprung eller från 

större institut, då ett krigs förmodligen stora mängder data sannolikt även kräver stora 

resurser för att samlas in och bearbetas med god reliabilitet. Viljan att förvanska 

kvantitativa data bedöms därutöver vara relativt låg med hänsyn till den politiska risk 

detta skulle medföra för en myndighet eller motsvarande. 
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3.5 Metodologiska svårigheter 
Då båda fallen uppvisar positiva utfall avseende framgång, ger den valda 

fallstudiemetoden begränsade möjligheter till nyanserade tolkningar av resultaten. I de 

situationer där de oberoende variablerna får olika utfall inom undersökningen kan 

variabeln tekniskt sett inte hävdas ha betydelse för att nå framgång. Detta måste dock 

tolkas med stor försiktighet då annars felaktiga uppfattningar om variabeln kan bildas. 

 

Avseende metodens validitet hämtas variabler ur del av den luftmaktsteori som prövas i 

denna uppsats varför dessa bör kunna anses vara valida. Valet av dessa som den 

moderna luftmaktsteorins mest väsentliga komponenter är möjlig att ifrågasätta. 

Begreppen parallell attack och systemperspektiv (motsvarande) är dock vanligt 

förekommande i samband med denna teori och författaren uppfattar dessa vara 

vedertagna i sammanhanget.  

 

Det som främst kan ifrågasättas avseende de valda variablerna är den innebörd och 

definition dessa tillskrivs här. Avviker sättet för hur en variabel betraktas i studien med 

den teoretiska avsikten med denna medför detta försämrad begreppsvaliditet. Eftersom 

det sällan går att finna entydiga definitioner och kärnfulla förklaringar från den 

ursprungliga källan till ett begrepp finns det ibland utrymme för tolkning av dessa. I 

studien har dock flera olika vedertagna luftmaktsteoretiker och författare använts som 

underlag och referenser vilket bör minska risken för felaktiga tolkningar och val. 

Avseende reliabiliteten i utfallet av variablernas tillämpning i de båda studerade fallen 

uttrycks mätvärdet på nominalskalenivå. I och med att utfallen beskrivs med dikotoma 

värden kan reliabiliteten anses vara tillfredställande eftersom kravet på precision med 

denna skala är lågt. Det som kan diskuteras i fråga om variablerna är de indikatorer som 

används för dessa. Men då även indikatorerna utgår från teorins definitioner, 

beskrivningar eller syften med variabeln förstärks validiteten i dessa. Reliabiliteten i 

indikatorernas mätvärden är sannolikt den svagaste länken i undersökningen där dessa 

är direkt beroende av det kvantitativa dataunderlag som används.  

 
Författaren till denna uppsats har sin bakgrund som pilot inom flygstridskrafterna 

varför den egna förförståelsen sannolikt har påverkat val av innehåll och värden i 

undersökningen. Även egna preferenser för luftoperativ taktik och strategi kan ha 

påverkat såväl val som analys i uppsatsen. I det senare avseendet har dock andra piloter 

betraktat studien med samma nivå av förförståelse som författaren för att kunna 

upptäcka eventuellt onormala tendenser. Författarens förförståelse bör dock även ses 

som en fördel för valititeten då det bidrar till medvetenhet om nyanser och detaljer 

inom ämnesområdet. Detta bör kunna stödja möjligheten att göra avvägda och rimliga 

bedömningar och val. 
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3.6 Metoddiskussion 

 Militär verksamhet 3.6.1
Att forska på verksamhet som innefattar krig innebär flera svårigheter i och med att 

detta är en komplex verksamhet som är ständigt föränderlig. Kriget är dessutom 

vanligen behäftat med såväl många oklarheter som med en dualism mellan de 

inblandade parterna.64 Detta medför att kausaliteten kan vara svår att bestämma om alla 

parametrar skall inräknas. Skall krig betraktas vetenskapligt kräver detta därför 

förenklingar och avgränsningar till det som är möjligt att mäta och analysera på 

relevanta sätt. Sådana förenklingar medför konsekvenser avseende validiteter och 

därmed även de resultat som erhålls.  

 

En annan svårighet med studien av krig är det empiriska underlag som utgör den 

vetenskapliga basen för studien. Då krig vanligen är så komplext att få, om ens någon, 

förmår att till fullo se och förstå alla ingående faktorer och sammanhang blir den 

historiska beskrivningen av ett krig sannolikt alltid en subjektiv berättelse med den 

aktuella författatens perspektiv som utgångspunkt. Till detta skall läggas att uttrycket 

att ”vinnaren skriver historien” förvisso knappast är den enda sanningen, dock förefaller 

beskrivningar av krigens förlorare vara mindre vanligt förekommande än vinnarnas 

motsvarande. Detta ger således skäl för källkritisk medvetenhet vid studier av detta. Då 

perfekt neutrala krigshistoriska utsagor knappast går att finna är detta något som bör 

ingå vid såväl själva studien som vid läsarens betraktelse av denna. Inom ramen för 

studien hanteras detta genom att välja dokumentation som bedöms ha en god 

objektivitet, t ex. myndighetsrapporter men även genom att använda flera källor för 

samma ändamål. 

 

 Val av variabler 3.6.2
Det finns flera komponenter i den studerade teorin som hade varit möjliga att 

undersöka som enskilda variabler. Teorins komponenter är dock inte fristående element 

utan dessa är knutna till varandra på olika sätt där de tillsammans bidrar till teorins 

funktion. Då teorins huvudfokus är att åstadkomma den strategiska förlamningen hos 

motståndaren står dock valet av variabler också mellan konkretiserbarhet och 

mätbarhet kontra validiteten i dessa för att åstadkomma just detta. T ex hade 

användning av modern teknik (främst precisionsammunition och stealthteknik) kunnat 

studeras kvantitativt med god reliabilitet. Ur validitetssynpunkt skulle dock ett sådant 

val ha en tveksam koppling till den strategiska förlamningen, användningen av modern 

teknik kan ha flera bevekelsegrunder. Omvänt, att studera tempo hade inneburit god 

validitet för detta syfte, dock hade konkretiserbarheten och mätbarheten blivit 

komplicerad. Sammantaget bedömdes de valda variablerna utgöra en lämplig 

kompromiss mellan möjligheten att operationalisera på ett godtagbart sätt och 

                                                        
64 Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta. 1991. s.112 
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validiteten för deras betydelse för att uppnå teorins huvudmål, det om strategisk 

förlamning.  
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4 Analys 

4.1 Inledning 
Fallens beskrivning inleds med en kortare bakgrund till dessa samt redovisning av 

operationernas genomförande och utfall. Därefter sker en fördjupning i fallen med 

inriktning mot studiens specifika variabler. I samband med varje redovisningsdel del 

sker även analys av momentet och en kort diskussion. 

 

4.2 Irak 1991 – Operation Desert Storm 

 Bakgrund 4.2.1

Luftkriget indelades i tre faser: 1) strategisk attack, 2) nedhållande av luftförsvaret i 

Kuwaitområdet, 3) attack mot Republikanska Gardet och Irakiska armén i Kuwait.65 

(Därutöver fanns en fjärde fas som innefattade markoffensiven, vilken dock inte 

behandlas i denna studie.) Enligt Hallion utgick den strategiska planen i stort sett från 

Wardens fem ringar; att isolera ledarskapet, degradera viktig produktionsförmåga, slå 

ut infrastruktur genom attack mot transportsystem, vända befolkning och trupper mot 

regimen och förstöra Iraks offensiva och defensiva styrkor.66  

 

Warden menade att med intentionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för offensiv 

framgång men också oviljan till egna förluster var innehavet av luftherraväldet 

avgörande.67 Att skapa detta blev dock koalitionens största utmaning genom att det 

irakiska luftförsvaret var starkt, visserligen utan koalitionens spetsteknologi men med 

en mycket stor numerär av icke försumbar kvalitet.68 Koalitionen sparade därför inte på 

resurserna utan anföll i ett överväldigande angrepp. 

 

Noterbart är att det inte fanns någon officiell plan att slå ut Saddam Hussein 

personligen, s k decapitation, dock finns vittnesmål av högre stabsofficerare om att man 

medvetet försökte hitta och slå ut presidenten genom bombattacker.69  

 

                                                        
65 Hallion, Richard P. Storm over Iraq: Air Power and the Gulf War. Washington D.C: Smithsonian Institution 
Press. 1992. s.150 
66 Ibid. s.151 
67 Warden. 1998. s.159 
68 Hallion. s.153 
69 Center for Strategic and International Studies (CSIS). The Lessons of Modern War – Volume IV – The Gulf  
War – Chapter Seven: Offensive Air Power, Strategic Bombing and Preparation for the Ground Offensive. 
Washington DC. 2015. s.547f, 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/941015lessonsgulfiv-chap07.pdf, 2015-12-29 
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 Luftoperationens genomförande 4.2.2
På morgonen den 16:e januari påbörjades operation Desert Storm och under de första 

fyra timmarna av kriget hade 668 flygplan anfallit Irak varav nära 400 var 

attackflygplan. Under det första dygnet hade över 1300 flygpass utförts av koalitionen.70  

 

Den irakiska luftövervakningen var oförberedd när det första anfallet startade kl 03:00 

på morgonen genom att 9 st attackhelikoptrar oupptäckt hade anflugit mot två av Iraks 

radarstationer. Efter att ha förstört dessa och skapat en lucka i Iraks radartäckning 

sattes det initiala anfallet in genom denna.71 Stealthflygplan utförde de inledande 

anfallen i syfte att förstöra det irakiska luftförsvarssystemet där tre av fyra 

luftförsvarscentraler slogs ut omedelbart.72  

 

Över Bagdad inleddes tidigt intensivt försvar med luftvärn men utan att 

försvarsstyrkorna visste var målen var eller vart de var på väg vilket gjorde att man inte 

lyckades tillfoga koalitionen några förluster.73 Flygvapnet, som nästan direkt fick sina 

kommunikationer utslagna, kunde inte längre leda och samordna sina resurser och med 

koalitionens flyg rakt över sina egna baser blev de irakiska flygplan som startade snabbt 

nedskjutna.74 Den inledande nattens attacker separerade Saddam Hussein från det 

övriga ledarskapet i Irak men också från hans militära styrkor.75  

 

En summering av luftkrigets totala ca 35000 attackföretag visar att ca 15% av dessa 

skedde mot strategiska mål (innefattande 30% av den använda 

precisionsammunitionen)76, 14% i understödet för att uppnå luftöverlägsenhet, 56% i 

kampen mot irakiska markstyrkor och 15% var icke kategoriserade företag.77 

 

 Utfall 4.2.3
Redan under det första dygnet var ledarskap och ledningsstrukturer till största del 

utslagna och luftherraväldet utmanades aldrig av Irak. I slutfasen hade 67% av 

logistikvägarna slagits ut liksom 76% av de kända NBC-målen.78 Vad avser stridskrafter 

slogs ca 60% av Iraks flygvapen ut.79 Den successiva degraderingen av Iraks militära 

förmåga åskådliggörs i figur 3.  

                                                        
70 Hallion. s.166 
71 Ibid. s.167 
72 Ibid. s.170 
73 Ibid. s.167 
74 Ibid. s.175 
75 Ibid. s.176 
76 CSIS. s.537 
77 United States. Gulf War Air Power Survey (GW A-P Survey). Gulf War Air Power Survey, vol. II – 
Operations and Effects and Effectiveness. Washington D.C: U.S. Government Printing Office. 1993. del 2. 
s.341 
78 United States. United States General Accounting Office (US GAO), Operation Desert Storm: Evaluation of 
the Air Campaign. GAO/NSIAD-97-134. Washington DC: General Accounting Office/ National Security and 
International Affairs Division. 1997. s.151 
79 US GAO. s.31 
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Efter 43 dagars krig sammanstrålade irakiska generaler med koalitionens motsvarighet 

på en flygbas i södra Irak för en fredsöverenskommelse där bland annat krav på 

frisläppandet av allierade krigsfångar hos Irak framlades.80 De irakiska styrkorna var 

utslagna, endast 7 av 43 irakiska divisioner var överhuvudtaget kapabla att strida vid 

tidpunkten för eldupphör och kort efter detta befanns irakiska trupper vara på oordnad 

flykt från Kuwait.81 Vid mötet accepterade den irakiska delegationen alla krav som 

framställts.82  

 

 

 
             

 

Figur 3. 83 Iraks kvarvarande militära förmåga, dagar efter koalitionens anfall. 
 

 

I analysen över operationens utfall kan indikatorerna för framgång påvisas; den 

officiella underkastelsen av en fredsöverenskommelse men även iakttagelser av de 

väpnade styrkornas sönderfall och flykt. Inga indikationer på att förband förbereddes 

för strid fanns. 

 

Det skall beaktas att operationen även innehöll en markoperativ fas vilken rimligen har 

bidragit till att påverka utfallet. Hela operationen varade i 43 dagar, endast de sista 100 

timmarna utgjordes av markoperativ verksamhet i Irak/Kuwait. I kontexten av att 

                                                        
80 Freedman, Lawrence. Karsh, Efraim. The Gulf Conflict, 1990-1991: Diplomacy and War in the New World 
Order, Princeton. N.J.: University Press. 1993. s.407 
81 Ibid. s.406-409 
82 Hutchison, Kevin Don. Operation Desert Shield/Desert Storm: Chronology and Fact Book. Westport, 
Conn.: Greenwood Press. 1995. s.138 
83 Hallion. s.191 
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motståndet på marken var minimalt och det korta behovet av denna fas görs antagandet 

att operationens övergripande framgång kan tillskrivas luftoperationen.  

 

Av detta följer slutsatsen att Operation Desert Storm var en luftoperativ framgång. 

 

 Operation Desert Storm och luftoperativ kontroll 4.2.4
Kriget inleddes genom att skapa egen rörelsefrihet i luften. Man gjorde detta genom att 

överraskande kraftsamla mot en punkt för att skapa en informationslucka i den irakiska 

sensorkedjan. Den huvudsakliga degraderingen av det irakiska luftförsvaret hade 

uppnåtts redan inom 10 minuter efter det inledande anfallet genom att man hade skurit 

av den sammanhängande kommunikations- och sensorkedjan (C3I) för Iraks försvar, 

dels genom direkta angrepp på dessa men framför allt genom att slå ut stora delar av 

Iraks elförsörjning (av vilket även försvaret är beroende).84 Det irakiska jaktflyget var 

fortfarande i det närmaste intakt men hade genom den avbrutna 

kommunikationskedjan tappat större delen av sin funktion.  

 

Irak hade dock kvar en stor mängd luftvärnsartilleri och handburna luftvärnsrobotar 

vilka trots ledningskollapsen i det irakiska luftsförsvaret utgjorde ett stort hot mot 

koalitionen. Koalitionens flyg uppträdde inledningsvis på alla höjder men man fann sig 

således vara mycket sårbara på låg höjd varför det efter tre dagars krig sattes en lägsta 

anfallshöjd på 12 000 fot (3660m).85 

 

Under operationens ca 110 00086 flygpass förlorades eller skadades totalt 86 flygplan 

under strid.87 Av dessa skedde 31 under de första fem dagarna och 55 under de 

återstående 38 dagarna.88  

 

Effekten av den initiala anfallet blev att det samordnade irakiska luftförsvaret med 

stridslett jaktflyg blev verkningslöst efter mycket kort tid. Det markbaserade 

luftförsvaret befanns inte ha möjlighet att påverka koalitionens verksamhet i luften i 

någon nämnvärd grad vilket medförde att koalitionens rörelsefrihet i praktiken var 

tillräcklig och ohotad där den behövde vara så under mer än andra halvan av 

operationen. Inga angrepp mot koalitionens baser i närheten (främst Saudi Arabien) 

inträffade heller genom luften från irakiska stridskrafter. 

 

Slutsatsen är att Operation Desert Storm genomfördes med en hög nivå av 

luftoperativ kontroll. 

 

                                                        
84 Hallion. s.176 
85 US GAO. s.98f 
86 Olsen, John A. Operation Desert Storm. I Gray, Colin S. Airpower for Strategic Effect. Air Force Research 
Institute. Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press. 2012. s.212 
87 US GAO. s.94 
88 Ibid. s.97 
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Koalitionen drabbades trots sin överlägsna situation i luften av skador och förluster 

förorsakade av irakiska stridskrafter varvid rörelsefriheten inte kan betraktas som total. 

I förhållande till omfattningen av operationen antas dock antalet förluster vara lågt. 

Koalitionens verksamhet kunde inte påverkas i någon betydande mening, i synnerhet 

inte efter de första fem dagarna.  

 

 Operation Desert Storm och parallell attack 4.2.5
Det inledande angreppet innefattade en kraftsamling, med precisionsvapen, stealth-

teknologi och stora understödsresurser. Angreppet med 668 flygplan mot en stor del av 

hela det irakiska systemet kom att påverka hela den irakiska försvarsförmågan redan 

efter några minuter. 

 

Under det fortsatta kriget var det lägsta antalet attacker som genomfördes per dygn ca 

550st (dag 3-5), huvudsakligen varierade dock antalet mellan ca 700-1200 per dygn.89 

 

Där studien anger att minst 100 mål skall angripas inom fyra timmar för att konstituera 

parallell attack är det inte möjligt att finna tillräcklig upplösning av data för detta utfall i 

underlaget. Författaren anser det dock vara sannolikt att 400 attackflygplan tillsammans 

lyckades att anfalla minst 100 mål på fyra timmar. Förutom under enstaka dagar flögs 

minst ca 700 attackuppdrag per dygn mot Irak. I genomsnitt innebär detta ca 115 

uppdrag/4 timmar. 

 

Slutsatsen är att parallella attacker sannolikt utfördes under samtliga tre faser. 

 

 Operation Desert Storm och systemperspektiv 4.2.6
Redan i det första angreppet anfölls Iraks militära resurser, kommunikations- och 

informationssystem (C3I), elnät, telesystem och kraftförsörjning samt politiska och 

militära ledningsplatser90  

 

Som tidigare nämnts planerades luftoperationen i tre faser. Det har dock inte varit 

möjligt att finna exakt när skiftena mellan faserna de facto inträffade. Detta har dock 

mindre betydelse eftersom en sammanställning av angreppen mot ledskarskap, 

telekommunikationer, elektricitet, olja, järnvägar/broar och militära faciliteter visar att 

attacker skedde mot huvuddelen av dessa under hela operationen.91 Elektricitets- och 

oljefaciliteterna angreps dock inte längre efter den 30:e dagen, emellertid bedöms den 

sista fasen ha påbörjats väl före detta tillfälle.  

 

                                                        
89 GW A-P Survey. s.269 
90 Ibid. s.274ff 
91 Ibid. s.179-332 
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Den inledande fasens anfallsmål kan kategoriseras i systemperspektivets militära 

resurser, infrastruktur, samhällsviktiga processer och ledarskap. Således angrep 

koalitionen fyra kategorier redan under den första fasen.  Under de följande faserna 

skedde angreppen mot 4 olika kategorier enligt systemperspektivet. 

 

Slutsatsen är att systemperspektiv sannolikt tillämpades under operation Desert 

Storm. 

 

Under operationen kunde man inte finna och angripa den allra högsta ledningen direkt 

men genom att utnyttja detta perspektiv kunde man ända neutralisera dess funktion 

som styrande och sammanhållande nod i det irakiska systemet.92 Strategin innebar 

samtidigt att man på militärt indirekt vis undvek att konfrontera de farligaste delarna av 

motståndarens förmåga. Fördelen detta gav var möjligheten att begränsa kostnaderna, i 

form av tid och risk, sett i historiskt sammanhang.   

 

Redan i det initiala anfallet angreps fyra av systemperspektivets målkategorier. Även om 

alla systemperspektivets kategorier bidrar till viktiga effekter som kan användas mot 

motståndaren vill författaren framhålla angreppen mot det irakiska elnätet som särskilt 

betydelsefulla för att skapa snabb effekt i operationen. Genom ca 200 flygpass, 

kompletterat med attacker med kryssningsrobotar, slogs 27 kraftverk och elektriska 

knutpunkter ut över hela landet.93 Med en relativt modern krigsmakt var även Iraks 

militär, liksom de civila systemen, beroende av elektricitet och det irakiska systemet 

stod efter detta utan nödvändig kraft och modern kommunikation. Genom en begränsad 

attack mot en specifik process förefaller således stor effekt genom större delen av Iraks 

system ha åstadkommits. På detta sätt kan man ha skapat en passiv förstörelse av de 

system man ville påverka till en i sammanhanget låg kostnad och utan egna förluster.94 

En sådan typ av koncept och tillämpning av luftmakt, utgör själva essensen för 

systemperspektivet.  

 

 

4.3 Kosovo 1999 – Operation Allied Force 

 Bakgrund 4.3.1
USA utförde större delen av utvecklingen av det som skulle komma att betraktas som 

planen för luftoperationen, The Phased Air Operations Plan, vilken var indelad i tre faser 

med gradvis upptrappning.95 Första fasen innebar etableringen av luftherravälde över 

Kosovo liksom att degradera de jugoslaviska ledningsfunktionerna, den andra fasen 

                                                        
92 Stephens. s.143 
93 US GAO. s.191 
94 Hallion. s.191f 
95 Henriksen, Dag. University of Glasgow. Scottish Centre for War Studies. Operation Allied Force: A Product 
of Military Theory or Political Pragmatism? : An Examination of the Role of Air Power in handling the Kosovo 
Crisis, 1998-99. The Scottish Centre for War Studies. Glasgow: University of Glasgow. 2005. s.29 
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implementerade möjligheten att angripa militära mål i Jugoslavien söder om den N44 

latituden medan den tredje fasen medgav möjlighet att angripa fler högvärdiga mål inom 

hela Jugoslavien.96 Man lade stor vikt vid idén om gradvis upptrappning och när 

operationen inleddes var det endast fas ett som var godkänd för genomförande medan 

fas två och tre ännu inte var tillåtna av NAC97.98 

 

 Luftoperationens genomförande 4.3.2
När koalitionen påbörjade kriget den 24 mars 1999 påstås man inte ha varit särskilt väl 

förberedd för vad som väntade. Koalitionens befälhavare, general Clark har senare 

uttryckt: 

 

”One of the most obvious features of the conflict was the West´s lack of preparedness 

when the conflict actually began.”99 

 

NATO hade annonserat om sitt anfall i förväg och uppgifter säger att serbiska styrkor 

följde förberedelserna i flera dagar från sin egen luftförsvarscentral.100 I det inledande 

anfallet använde koalitionen 80 flygplan mot ca 40 olika anfallsmål, bestående av 

huvudsakligen jugoslaviska luftförsvarsresurser och militära ledningsfunktioner.101 

Under de följande sju dagarna flög man 1700 flygpass, varav 425 attackpass och 

tillsammans med över 100 kryssningsrobotar angrep man över 70 mål.102 Milosevic 

svarade dock med att fortsätta den etniska rensningen och hela scenariot eskalerade då 

NATO utökade sina insatser i den andra fasen. I enlighet med den fasindelade planen 

ökades efterhand listan av tillåtna anfallsmål vilket resulterade i att man började anfalla 

andra mål än rent militära men också att man utökade attackerna mot jugoslaviska 

styrkor i Kosovo.103  För att klara den ökade ambitionsnivån förstärktes också 

resurserna, från det initiala antalet tillgängliga flygplan om ca 350 st. till ca 800 st. även 

om man inte klarade att utnyttja alla dessa resurser. I samband med förstärkningen 

uppstod det dock en kontrovers mellan operationens generaler om det effektivaste 

sättet att tvinga den serbiska ledningen att ge upp, – att angripa den serbiska 

ledningsfunktionen i Belgrad eller deras militära styrkor i terrängen.104,105  Clark 

beordrade slutligen ökat fokus mot militär och polisstyrkor i Kosovo vilket i brist på 

                                                        
96 Henriksen. s.29f 
97 NAC. North Atlantic Council. NATOs politiskt beslutande organ. 
98 Henriksen. s.30 
99 Ibid. s.18 
100 Backström, Björn G. Ternblad, Sten. The Kosovo Conflict – A Strange War. I Ljung, Bo. et al. Aspects of 
the Kosovo Operation March-June 1999. User report.  Stockholm: Försvarets Forskningsinstitut. FOI-R-
0070—SE. 2001. s.21 
101 Mason, Tony. Kosovo: The Air Campaign. I Badsey, Stephen. Paul C. Latawski. Paul Chester. Britain, 
NATO, and the Lessons of the Balkan conflicts, 1991-1999. Vol. 4. London: Frank Cass. 2003. s.43 
102 Ibid. s.44 
103 Nardulli, Bruce R. et al. Disjointed War: Military Operations in Kosovo, 1999. Santa Monica: RAND 
Corporation. 2002. s.32 
104 Nardulli. s.34 
105 Henriksen. s.28 
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bättre terminologi kallades för close air support (trots avsaknad av egna markstyrkor att 

understödja).106  

 

Den 28:e dagen påbörjade NATO en konferens (NATOs 50-årsjubileum) där stort fokus 

lades på krisen i Kosovo. Efter beslut vid denna om ytterligare ökad intensitet gick man 

in i den tredje fasen där man började angripa strategisk infrastruktur mer systematiskt. 

USA förespråkade angrepp mot systemen för elförsörjning i Jugoslavien, något som 

Frankrike dock var tvekamma till.107  

 

 Utfall 4.3.3
Efter 32 dagar annonserade NATO att 33% av oljedepåerna hade förstörts, att serbiskt 

luftförsvar emellertid fortfarande fungerade, att endast 20% av ammunitionsförråden 

hade förstörts, att 5 större broar var förstörda och en var skadad. Förtrycket av Kosovos 

befolkning pågick dock fortfarande.108 Efter 40 dagar påbörjade ändå NATO angrepp 

mot de elektriska systemen i Jugoslavien och 43 dagar in i kriget annonserades att det 

nationella elsystemet var utslaget och att 60% av landet var helt utan elektricitet.109 

Trots denna strukturella systemförsvagning kunde Milosevic fortsätta ytterligare drygt 

en månad innan han gav efter och slutligen accepterade NATOs villkor.110 Efter 

krigsslutet hävdade det amerikanska DOD111 bland annat följande resultat mot 

strategiskt viktiga mål (förstörd kapacitet, utdrag av):112 

 

 Ammunitionsproduktion    65%  

 Oljeraffinaderier  100% 

 Arméförband, genomsnitt                     ca    40% 

 Vägförbindelser Serbien-Kosovo     50% 

 Tågförbindelser Serbien-Kosovo      100% 

 

 

När Milosevic efter 78 dagars krig mot koalitionen kapitulerade och accepterade de 

framlagda villkoren innebar detta att våldet mot de civila upphörde och de serbiska 

styrkorna lämnade efterhand Kosovo.  

 

Enligt uppsatsens definition för framgång är därmed slutsatsen att Operation 

Allied Force var en luftoperativ framgång. 

 

                                                        
106 Ibid. s.34 
107 Nardulli. s.38 
108 Mason. 2003. s.49 
109 Backström. s.32 
110 Nardulli. s.43f 
111 DOD. Department of Defence (USA). 
112 ”General Shelton at DOD press conference, 10 June”. I Ljung, Bo. et al. Aspects of the Kosovo Operation 
March-June 1999. User report.  Stockholm: Försvarets Forskningsinstitut. FOI-R-0070—SE. 2001. s.35 
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De strategiska målsättningarna uppfylldes och operationen var i formell mening en 

framgång. Detta förändrar dock inte det faktum att man hade motgångar på vägen vilka 

medförde att operationen inte framstår som en genomgående succé, snarare finns 

många kritiska lärdomar som bör implementeras i framtida operationer.113    

 

 Operation Allied Force och luftoperativ kontroll 4.3.4
Inledningsvis prioriterades att etablera en hög nivå av luftoperativ kontroll i området. 

Detta lyckades relativt väl genom användandet av precisionsvapen, stealthteknik och 

elektronisk störning mot fasta komponenter i det serbiska luftförsvaret. Redan efter tre 

dagar skiftade man fokus från detta, mot andra mål.114 Trots det fortsatte det serbiska 

luftförsvaret att vara en påverkande faktor och först efter 30 dagar kunde NATO 

proklamera att luftherravälde (sic!) hade uppnåtts på hög höjd.115 Koalitionen förlorade 

20 st UAV, 1 st F-16 och 1 st F-117 under totalt ca 38 000116 uppdrag.117 Pga. den 

utbredda mängden låghöjds-luftvärn som man inte kunde kontrollera inskränktes den 

luftoperativa kontrollen till medelhög och hög höjd under hela operationen.  

 

Frånvaron av serbiskt stridsflyg gjorde att koalitionen efter de inledande dagarna ohotat 

kunder verka på medelhög och hög höjd. Det markbaserade luftförsvaret befanns inte 

heller ha möjlighet att påverka koalitionens verksamhet i luften i någon nämnvärd grad 

vilket medförde att koalitionens rörelsefrihet i praktiken var tillräcklig och ohotad där 

den behövde vara så under mer än andra halvan av operationen. Inga angrepp mot 

koalitionens baser runt Balkan inträffade genom luften från serbiska stridskrafter. 

 

Slutsatsen är att Operation Allied Force genomfördes med en hög nivå av 

luftoperativ kontroll. 

 

Även om man tidigt minskade fokuset mot de serbiska luftförsvaret tog det en månad 

innan man slutligen annonserade att man hade luftherravälde. Man hade dock inte 

luftoperativ kontroll på låg höjd varför den uttryckta nivån av luftoperativ kontroll kan 

ifrågasättas. 

 Operation Allied Force och parallell attack 4.3.5
Tempot i operationen har beskrivits som inledningsvis lågt för att efterhand öka. Först 

under det sjätte dygnet inleddes nattoperationer (dvs verksamhet dygnet runt).118 

Under en veckas tid uppges koalitionen ha flugit 425 attackpass mot ca 70 anfallsmål. 

Trots att resurser efterhand tillfördes under operationens andra halva kvarstod tempot 

                                                        
113 Lamb, Michael W. Air University (U.S.). Operation Allied Force: Golden Nuggets for Future Campaigns. 
Vol. 27. Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press. 2002 
114 Backström. s.26f 
115 Ibid. s.31 
116 Lamb. s.20 
117 Mason. 2003, s.44,52 
118 Backström. s.27 
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och som mest flögs omkring 300 attackuppdrag per dygn, vilket inträffade i den sista 

fasen.119  

 

De tidiga angreppen mot de ca 70 anfallsmålen uppfyller ej kriterierna för parallell 

attack. När intensiteten ökade under operationens sista fas fanns förvisso en teoretisk 

möjlighet att 300 attackuppdrag disponerades så att 100 mål angreps inom 4 timmar 

även om den genomsnittliga intensiteten då låg på 50 uppdrag/ 4 timmar. Då 

operationen tidigare inte hade påvisat någon tendens att eftersträva den teoretiska 

fördelen av att tillämpa parallell attack bedöms det inte troligt att denna metod skulle 

börja tillämpas medvetet och regelmässigt i den sista fasen. Med 300 

attackuppdrag/dygn skulle en fördelning av resurser till parallella attackuppdrag göra 

verksamheten relativt ojämn över dygnet och medföra praktiska konsekvenser vilket 

borde vara möjliga att upptäcka. Några sådana tecken har dock inte registrerats i 

underlaget. 

 

Slutsatsen är att det är teoretiskt möjligt men inte sannolikt att parallell attack 

tillämpades i operation Allied Force. Om tillämpning skedde var den inte generell 

genom hela operationen utan endast tillfällig.  

 

Parallell attack är en metod som får anses vara relativt dominant mot motståndaren 

genom dess fokus på tempo och överväldigande. Det politiska samfundet sökte dock 

minsta möjliga konflikt i området med syfte att bibehålla samtida och framtida enighet i 

regionen, vilket bl a tog sig i uttryck genom strategin att gradvis trappa upp operationen.  

Av detta kan det antas att metoden inte var särskilt önskvärd inom den politiska sfären.  

 

Avdömning: 

Den möjliga tillämpningen av parallell attack kan ha skett tillfälligt, under den sista 

fasen av operationen. Dess förekomst vid detta tillfälle bedöms mot bakgrund av 

givna fakta och operationens övriga kontext emellertid vara osannolik. Därför görs 

avdömningen att parallell attack sannolikt inte tillämpades under operation Allied 

Force. 

 

 

 

Vid sidan av uppsatsens slutsats kan det även konstateras att det inom viss litteratur 

förekommer tydligare ställningstaganden kring detta, Mason: 

 

”Parallella attacker inte var möjliga att utföra med de tillgängliga resurserna.”120 

 

                                                        
119 Backström. s.31 
120 Mason. 2003. s.42 
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 Operation Allied Force och systemperspektiv 4.3.6
Det inledande angreppet skedde mot i huvudsak militära mål i syfte att skapa 

luftherravälde. Vid inledningen var det dock bara ett fåtal mål som ännu var godkända 

för angrepp. Under den första fasen återfinns fyra typer av mål: luftförsvar, 

stridsledning (C2), bränsledepåer och militära förband.121  Den andra fasen medförde en 

utökning av måltyperna med bränsleförsörjning (produktion och leverans) och 

kommunikationer, liksom att militära förband i fält också utgjorde mål.122 De 

kommunikationer som angreps var järnvägar och några vanliga vägar, således under 

kategorin infrastruktur. I den tredje fasen öppnades det även för attacker mot elektriska 

installationer och industri resurser. 

 

I den första fasens fyra typer av anfallsmål kan bränsledepåer möjligen anses ingå i 

samhällsviktiga processer men mot bakgrund av att avsikten från koalitionens sida var 

att åstadkomma ett så litet avtryck som möjligt mot det jugoslaviska samhället och att 

inte andra mål i samma kategori angreps, är det troligt att dessa depåer avser militär 

bränsleförsörjning. Fasen omfattade således endast en målkategori ur 

systemperspektivet, militära resurser. 

 
Utökningen av anfallsmål under den andra fasen omfattade bland annat 

bränsleförsörjning. I studiens källa framgår det att avsikten med angreppen mot detta 

var att skapa operativ och taktisk brist på bränsle för de serbiska militära styrkorna.123 

Detta pekar på att även dessa mål var militärt betingade och inte med huvudsyfte att 

påverka ledningen, även om detta kan ha inträffat som sidoeffekt. Det kan därför 

diskuteras om fasen möjligen kan anses ha omfattat tre kategorier men mot bakgrund 

av att det i kontexten utpekade syftet mot bränsleförsörjningen inte angav annat fokus 

än motståndarens militära styrkor görs bedömningen att systemperspektivet under den 

andra fasen omfattade två målkategorier, militära resurser och infrastruktur. 

 

 I den tredje fasen tillkom samhällsviktiga processer, vilket tillsammans med den 

föregående fasens kategorier gjorde att systemperspektivet då omfattade tre olika 

målkategorier. 

 

Med gränsvärdet 3 av 5 kategorier för att indikera tillämpat systemperspektiv är 

slutsatsen att operation Allied Force inte generellt tillämpade detta men att 

perspektivet sannolikt förekom tillfälligt (sista fasen) under operationen. 

 

 

En av de förmodligen större motgångarna under operationen var svårigheterna man 

hade att komma åt de jugoslaviska förbanden i fält.124 Då dessa var svåra att lokalisera i 

                                                        
121 Mason. 2003. s.28 
122 Ibid. s.30f 
123 Ibid. s.31 
124 Nardulli. s.48 
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kombination med en låg vilja att ta egna risker blev kriget ineffektivt. Karaktären av 

kriget beskrevs även av Lambeth: 

 

”… it was a continously evolving coercive operation featuring piecemeal attacks against 

unsystematically approved targets…”125 

 

Med avseende på uppdraget hade operationen därför länge mycket liten effekt mot det 

våld mot civila som den hade till uppgift att stoppa.126  

 

Att våldet slutligen stoppades, genom den serbiska kapitulationen, var sannolikt 

huvudsakligen ett resultat av att man övergick till att prioritera attacker mot strategiska 

mål i kombination med systemperspektiv under den tredje fasen. Även tempot (antalet 

flyginsatser per dygn) ökade successivt under operationen och var högre under denna 

fas än under de tidigare delarna, vilket också får antas vara bidragande till den ökade 

effektiviten. 

 

Ur ett operativt perspektiv hade en tidig indirekt strategi mot samma anfallsmål som 

senare angreps i tredje fasen, möjligen kunnat skapa en snabbare framgång än vad som 

nu blev fallet. Om detta uppstod det också en intern debatt under operationens gång. 

Enligt systemperspektivets teori är just valet av mål av väsentlig betydelse för att nå 

bästa effekt. Då målvalen förefaller ha skett under fler premisser än endast de som är 

militärt mest effektiva kan det inte heller uteslutas att en annan målvalsprocess, med 

andra val, hade kunnat leda till ett snabbare utfall trots att en långsam strategi med 

seriella attacker användes i operation Allied Force.  

 
 

4.4 Sammanfattade slutsatser 
Båda operationerna uppnådde framgång. 

 

Båda operationerna etablerade en hög nivå av luftoperativ kontroll och i ingetdera fallet 

utsattes operationen för någon begränsande påverkan på verksamheten från 

motståndaren. Detta medför att båda fallen hade den grundläggande förutsättning i 

detta avseende som teorin förespråkar för att fallens offensiva operationer skulle ha 

möjlig framgång. Förutsättningen för fortsatt analys av de övriga två variablerna är 

därmed uppfyllda. 

 

Parallell attack tillämpades sannolikt i operation Desert Storm medan det inte 

tillämpades i operation Allied Force.  

 

                                                        
125 Lamberth, Benjamin S. NATO´s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment. Santa 
Monica: RAND. 2001. s.20 
126 Ibid. s.49 
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Systemperspektiv tillämpades sannolikt i operation Desert Storm medan det inte 

tillämpades generellt i operation Allied Force. Dock tillämpades perspektivet sannolikt 

tillfälligt under operationen. 

 

 

4.5 Resultat 

 Bakgrund 4.5.1
Uppsatsen huvudsakliga frågeställning och forskningsfrågor rekapituleras: 

- Med ett urval av teoretiska faktorer ur den moderna luftmaktsteorin, vilken 

betydelse har dessa faktorer i praktiken för att nå luftoperativ framgång? 

 

 Tillämpades studiens variabler i de olika fallen? 

 Vilken dynamik fanns i genomförandet av fallen? 

 

 Sammanfattning, tabell 4.5.2
Undersökningen av variablerna luftoperativ kontroll, parallell attack och 

systemperspektiv i de båda studerade operationerna sammanfattas i tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanfattning av resultat avseende studiens variabler. 
 Operation Desert Storm  Operation Allied Force 

 Förekomst  Förekomst 

Luftoperativ 

kontroll 
(befintlighet, hög 

nivå) 

Luftöverlägsenhet.  Luftöverlägsenhet. 

    

Parallell  

attack 

Tillämpades  Tillämpades ej. 

System-

perspektiv 

Tillämpades  Tillämpades ej under fas 1 

och 2.  

Tillämpades under fas 3. 

    

Utfall Framgång  Framgång 

 

 Ingen förekomst/tillämpning 

 Tillfällig förekomst/tillämpning 

 Generell förekomst/tillämpning 
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 Redovisning 4.5.3
 
Med föreliggande definition av framgång uppnådde båda fallen framgång. 

 

Inom operation Desert Storm tillämpades alla de undersökta variablerna generellt, 

parallell attack och systemperspektiv, samtidigt som den luftoperativa kontrollnivån 

befanns vara hög. Inom operation Allied Force tillämpades inte parallell attack och 

systemperspektiv tillämpades tillfälligt men inte generellt. Den luftoperativa 

kontrollnivån befanns dock vara generellt hög. 

 

I operation Desert Storm inträffade den irakiska kulminationen tidigt, koalitionen hade 

skeendet i egna händer redan efter första dygnet. Detta påvisar ett snabbt och kraftfullt 

förlopp till vilket det sannolikt finns ett positivt samband med de parallella attackerna 

och tillämpningen av systemperspektivet. I operation Allied Force hade förloppet en 

gradvis ökande intensitet men där de två första faserna betraktades som relativt 

ineffektiva. Under dessa faser tillämpades inte parallell attack eller systemperspektiv. I 

den sista fasen uppnådde kriget en sådan effektivitet att denna sannolikt bidrog till att 

det positiva utfallet uppnåddes. Då systemperspektiv tillämpades i denna fas är det 

därför sannolikt att denna variabel har utgjort skillnad för att nå den högre 

effektiviteten. I båda operationerna medgav den höga luftoperativa kontrollnivån att 

verksamheten kunde genomföras på ett sätt så att framgång till sist uppnåddes. 

 

Den praktiska betydelsen av de, ur den moderna luftmaktsteorin, utvalda teoretiska 

faktorerna för att nå luftoperativ framgång visas genom undersökningen vara att: 

 

 En hög nivå av luftoperativ kontroll sannolikt är en förutsättning för att nå 

luftoperativ framgång. Detta styrker den föreliggande teorin. 

 Parallell attack kan inte påvisas ha betydelse för att nå framgång då detta 

förekom i den ena operationen men ej i den andra, trots att båda operationerna 

var framgångsrika. Detta talar mot den föreliggande teorin. 

 Systemperspektiv har sannolikt positiv betydelse för att nå framgång då den 

operation som konsekvent tillämpade detta nådde en tidig kulmination av 

motståndaren. Även att den operation som hade inledande effektivitetsproblem 

när variabeln inte tillämpades sedan fick en högre effekt när den började 

tillämpas, talar för variabelns positiva betydelse. Detta styrker den föreliggande 

teorin. 
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5 Avslutning 

5.1 Inledning 
Med syftet att undersöka hur den moderna luftmaktsteorin är förbunden med framgång 

vid tillämpning i luftoperationer valdes tre mätbara och betydelsefulla komponenter ur 

denna som oberoende variabler, luftoperativ kontroll, parallell attack och 

systemperspektiv. Dessa eftersöktes och analyserades därefter som en fallstudie med två 

fall av moderna luftoperationer, operation Desert Storm och operation Allied Force, 

vilka båda utföll med framgång. Den förstnämnda operationen uppvisade positiva utfall 

avseende samtliga oberoende variabler medan den senare operationen uppvisade 

positivt utfall avseende hög nivå av luftoperativ kontroll, delvis positivt utfall avseende 

systemperspektiv men negativt utfall avseende parallell attack. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 Utfallet 5.2.1
Stephens menar att det som gjorde framgången i operation Desert Storm möjlig var att 

kampanjen sannolikt var den mest fokuserade i historien.127 Detta fokus gjorde avtryck 

både i de strategiska valen och i den mängd resurser som tillställdes operationen. Den 

förda strategin för tankarna till andra världskrigets blitzkrieg där manöver och 

beslutsamhet inte gav motståndaren någon chans att hinna reagera. Samtidigt hävdas 

det även att mängden resurser som ställdes upp möjligen hade räckt för att knäcka det 

irakiska systemet oavsett val av strategi.128 Det är dock knappast fruktbart att debattera 

kring huruvida strategi eller resurser skulle vara mer betydelsefull än den andra. I 

Desert Storm synes dessa ha kompletterat varandra på ett sätt som tog fram det bästa ur 

båda delarna.  

 

En onyanserad analys av Allied Force skulle kunna föranleda resonemanget att då även 

den operationen gav ett positivt utfall avseende framgången, men med andra metoder 

för genomförandet (än de som här prövas), kan inte den prövade luftmaktsteorin sägas 

ha någon förklaringskraft avseende operationernas framgång. I det perspektivet stärker 

inte Allied Force utsagan om den moderna luftmaktsteorins unika effekt, snarare ger 

detta grund för att ifrågasätta behovet av denna. Att betrakta Allied Force ur ett ensidigt 

perspektiv ger dock inte en rättvisande bild då den operationen var uttalat progressiv i 

sin strategi. Detta gör att den operationen mer påtagligt än den i Irak, hade olika 

karaktärer och därmed inte kan åskådliggöras på ett entydigt sätt. Betraktas Allied 

Force istället som ett skeende av successiv förändring bidrar även detta fall i viss grad 

till att styrka teorins påståenden. Detta förstås genom att ur de inledande delarna av 

operationen göra kopplingen mellan låg intensitet samt ensidigt militära målval och 

                                                        
127 Stephens. s.143 
128 Gray. 2012. s.211 
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dålig effektivitet och att därefter se förändringen till ökad intensitet samt med 

systemperspektiv och att detta uppfattades ge förbättrad effekt. De senare anfallen mot 

de serbiska strategiska tillgångarna anses sannolikt slutligen ha åstadkommit en del av 

den effekt som den strategiska luftmaktsteorin förutsade.129 

 

 Luftoperativ kontroll 5.2.2
En hög nivå av luftoperativ kontroll har inte visat några resultat avseende dess 

avgörande roll för en operations framgång, vilket kan förefalla märkligt då historien och 

teori pekar i en annan riktning.  

 

Det finns två orsaker till detta utfall, dels det faktum att operationernas framgång 

relaterades till målsättningar som var av offensiv karaktär, dels att sambanden 

(beroendet) mellan de studerade oberoende variablerna inte undersöktes. Att 

framgångsfaktorn var beroende av ett framåtriktat och offensivt anslag medförde att 

luftoperativ kontroll som enda variabel inte var tillräcklig för att indikera framgång då 

variabeln har karaktär av försvar med syftet att vidmakthålla snarare än att vinna 

(erövra).130 Detta betyder att ”de vinnande aktiviteterna” måste ske via annan 

verksamhet i luften och variabeln undersöktes därför inte med avseende på att ha en 

direkt avgörande påverkan för framgång. Istället hade sannolikt den luftoperativa 

kontrollen sin viktiga betydelse som förutsättning för de offensiva operationernas 

lyckade genomförande, t ex. parallell attack.  

Det skall dock påpekas att ingenting i studien tyder på att teorins utsaga om den 

luftoperativa kontrollens avgörande betydelse för operationer är falsk.  

 

Trots att studien inte påvisar den luftoperativa kontrollens avgörande betydelse för 

operationernas framgång bör således inga vidare slutsatser dras utifrån detta. Det 

studerade materialet framhåller t ex. betydelsen av luftöverlägsenheten för de övriga 

delarna av operationen i Irak.131 I en undersökning som är konstruerad för att även 

finna samband och beroenden mellan variablerna är det sannolikt att en positiv 

betydelse för framgång hade registrerats även för luftoperativ kontroll. 

 

 Parallell attack 5.2.3
Utfallet att parallell attack inte har betydelse för att uppnå framgång är oväntat. I den 

aktuella teorin lyfts denna metods karaktär fram på ett sådant sätt att den framstår som 

mycket effektiv och stark. Resultatet föranleder med fördel en vidare uppföljning. 

 

Att parallell attack studerades såsom en tillämpad eller icke tillämpad företeelse är en 

förenkling av skeendet. Verklighetens utförande ligger sannolikt någonstans mellan 

                                                        
129 Gray. 2012. s.225 
130 Clausewitz. s.342 
131 GW A-P Survey. s.50 
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parallell attack och seriell attack. Effekten av parallell attack förefaller dock vara mer 

digital. Då parallell attack är starkt kopplad till motståndarens förmåga att uthärda 

angreppen utan att paralyseras måste metodens förmåga att skapa framgång ses i 

perspektiv av den motståndskraft och uthållighet som den ställs emot. Teorin framhåller 

metodens syfte att framtvinga en snabb kulmination av motståndaren genom att 

påverka både dennes fysiska men också konceptuella delar där denna kombination 

skapar den strategiska förlamningen. För ett framgångsrikt användande av metoden 

krävs således att insatsen görs så omfattande att motståndarens kulmination verkligen 

inträffar. Är inte insatsen tillräckligt omfattande uteblir således den avgörande 

kulminationseffekten. I fallet Desert Storm har det framkommit att insatsen av resurser 

var överväldigande och det har antytts att strategin i sig kanske inte ens var avgörande 

för utfallet pga. detta. Det kan dock konstateras att kriget i praktiken var vunnet redan 

efter några timmar vilket har få historiska motsvarigheter vid operationer av denna 

omfattning. Uppnås tröskeln där den förlamande effekten slår till tycks den således vara 

mycket omedelbar. 

 

Inom teorin framhålls specifikt användandet av modern teknologi, framför allt 

precisionsvapen, som viktigt verktyg för att uppnå önskad effekt med parallell attack.132 

Innebörden av teknologin (även stealthteknik) anses vara att denna möjliggör det tempo 

som konceptet kräver, i form av tillräckligt många målträffar på kort tid vilket skulle 

kräva ett orimligt stort antal ostyrda bomber (och bärande flygplan). Med detta synsätt 

hade det varit möjligt att använda teknologi som en kvantitativt tydlig indikator på 

parallell attack, vilket möjligen hade föranlett ett annat resultat avseende operation 

Allied Force. Som tidigare nämnts anses dock denna möjlighet innebära en tveksam 

validitet i förhållande till strategisk förlamning varför en sådan forskningsdesign måste 

se annorlunda ut än denna. 

 

 Systemperspektiv 5.2.4
Även om systemperspektivet i den modellform som har presenterats här förefaller vara 

nydanande, den grafiska modellen har inte iakttagits inom äldre luftmaktsteorier, är 

idén som sådan knappast vare sig helt ny eller unik. 5-ringsmodellens främsta förtjänst 

är sannolikt att den mer tydligt än tidigare hjälper till att mer exakt definiera de olika 

måltypernas inbördes förhållanden och betydelse för det sammantagna utfallet. 

Att angripa en motståndare där denne är som känsligast och svagast tillhör dock 

sannolikt redan uråldriga idéer om stridsteknik. Även inom svensk militär utbildning 

har begreppet indirekt metod förekommit länge vilket i sak bygger på liknande idéer, om 

än från en mer intuitiv förståelse av företeelsen.  

 

Att i likhet med denna studie hävda att systemperspektiv förekommer eller inte 

förekommer är därmed förmodligen mest en teoretisk fråga. Det förefaller sannolikt att 

                                                        
132 Stephens. s.140 
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de underliggande idéerna om systemperspektivet har tillämpats i krig under alla tider, 

mer eller mindre medvetet eller planerat. Innebörden av detta är att jämförelsen som 

gjorts här möjligen i själva verket är av karaktären ”intuitivt, lite mindre (konsekvent) 

systemperspektiv” i förhållande till ”medvetet och mycket (konsekvent) 

systemperspektiv”. Ett mätinstrument som klarar av att detektera fler nyanser i detta 

begrepp och med större noggrannhet skulle möjligen medföra att resultaten utfaller 

annorlunda avseende denna variabel. 

 
 

5.3 Kritik av resultat 

 Validitet och reliabilitet 5.3.1
Avseende den externa validiteten i resultaten är resultatet angående variabeln parallell 

attack tveksamt. Denna del av resultatet avviker i sådan grad från det förväntade att 

någon form av validitetsbrist därför bör misstänkas. Den bedömda bristen ligger i 

begreppsvaliditeten där indikatorer och mätvärden för dessa sannolikt inte är 

tillräckligt korrekt definierade för att mäta denna variabel på ett adekvat sätt. 

Alternativt, eller samtidigt, kan även problemet ha sin grund i mätvärdenas reliabilitet. 

Det har tidigare påpekats att det kvantitativa underlaget från Kosovo hade svagheter, 

något som kan ha orsakat problemet. 

 

 Generaliserbarhet 5.3.2
Eftersom båda de studerade fallen står med samma utfall avseende operationernas 

framgång har ingen falsifiering skett och slutsatserna kring de studerade variablerna 

bör därför betraktas med försiktighet, då dessa endast kan anses vara s k provisoriska 

sanningar.133 

 

Trots att de båda fallen i undersökningens mening är lika innehåller de båda några 

relativt unika element avseende sina förutsättningar. I Irak år 1991 var koalitionens 

resurser fullt tillräckliga och det fanns ett klart och stringent stöd från den högre 

(politiska) nivån för operationen. I Kosovo år 1999 var åtminstone inledningsvis 

resurserna bristfälliga och framför allt var stödet från högre nivåer oklart och splittrat. 

Därutöver bidrog även miljö, klimat och motståndarens förmåga som för- eller 

nackdelar i fallen. Generaliserbarheten från dessa operationer till andra krig har därför 

sin begränsning. Icke desto mindre bör uppsatsens resultat vara möjligt att generalisera 

till ett antal andra fall med liknande grundförutsättningar, moderna luftoperationer i 

västallianser. Som exempel på sådana kan nämnas operation Enduring Freedom (Irak år 

2003) och operation Unified Protector (Libyen år 2011). 

 

                                                        
133 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. 2. [omarb.] uppl. Stockholm: Liber. 2007. s.129 
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 Annat resultat 5.3.3
Det är närmast givet att utformningen av studien påverkar det utfall som framkommer i 

meningen att svaren speglar den fråga som ställs. Ställs frågan annorlunda utkommer 

sannolikt svaren också annorlunda. I detta fall har studien också analyserat materialet 

ur angriparens perspektiv (vad denne utförde under operationen). Hade t ex 

motståndarens perspektiv istället varit utgångspunkten är det möjligt att utfallen hade 

sett annorlunda ut. I ett sådant perspektiv hade möjligen inträdandet av den strategiska 

förlamningen i sig varit en mer påtaglig faktor att studera medan parallell attack och 

systemperspektiv förmodligen hade varit mindre uppenbara såsom enskilda variabler. 

Det kan inte uteslutas att strategisk förlamning kan åstadkommas med andra metoder 

är just parallell attack och systemperspektiv vilket dock till stor del är en fråga för 

dualismen mellan angriparen och den angripne. Studier av parallell attack och 

systemperspektiv i andra krig med en annan dualism mellan parterna skulle därför 

kunna medföra andra utfall för parallell attack och systemperspektiv. 

 

 Policy 5.3.4
Uppsatsens resultat är intressant ur ett krigsvetenskapligt, luftmaktsteoretiskt, 

perspektiv. I huvudsak styrker det den kunskap om luftmaktsteori som finns idag vilket 

gör att arbetet med den fortsatta utvecklingen bör kunna fortsätta med den inslagna 

inriktningen. Resultatet avseende parallell attack är förvisso tveksamt men om det är 

korrekt ger det anledning att reflektera över den praktiska nyttan med den metoden. 

Det framförs ibland kritik om att den moderna luftmaktsteorin, där metoden ingår, i 

alltför hög grad endast är en produkt för mycket resursstarka luftmakter som kan 

projicera en avsevärd styrkeöverlägsenhet och goda stridsförhållanden.134 En sådan 

situation är kanske mer ett undantag än en regel varför metoden möjligen hör bättre 

hemma i teorin än i verkligheten, om den inte klarar att möta den mindre perfekta 

situationen på ett adekvat sätt. 

 
 

5.4 Vidare forskning 
I samband med denna uppsats undersökning har ett antal frågor uppkommit vilka kan 

utgöra grund för fortsatt forskning. 

 

Då undersökningen erhöll ett oväntat resultat avseende parallell attack är den 

komponenten ett särskilt intressant objekt för vidare studier, för att därigenom bekräfta 

denna undersöknings resultat eller motsäga och förklara resultatet från denna. 

 

Denna undersöknings konstruktion testade inte konceptet om strategisk förlamning och 

dess ställning inom den aktuella teorin. Studier kring detta koncept kan göras med 

koppling antingen mot dess egen betydelse för att uppnå framgång alternativt med 

                                                        
134 Reuterdahl. s.173 
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koppling till denna undersöknings oberoende variabler, för att därigenom belysa hur 

dessa stödjer konceptet. 

 

Vidare undersöktes inte den luftoperativa kontrollens direkta betydelse för de övriga 

variablernas funktion och utfall vilket också utgör en intressant vidare forskning, i syfte 

att verifiera och utveckla den moderna luftmaktsteorin. 

 

Som avslutande förslag till vidare forskning är studier som syftar till att finna ett 

koncept analogt till strategisk förlamning, på operativ nivå. Enligt upphovsmakaren till 

idén om att se fienden som ett system är det möjligt att se även fiendens militärmakt 

enligt samma systemmodell.135 Detta väcker tanken på om det finns förutsättningar för 

ett sådant koncept även mot operativ nivå? Medan konceptet om strategisk förlamning 

företrädesvis är ett angriparkoncept skulle ett liknande koncept om operativ 

förlamning, riktat mot en motståndares militära styrkor, möjligen vara mer användbart 

för en defensivt inriktad part som endast står i begrepp att försvara sig. 

  

                                                        
135 Warden. 1995 
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