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ABSTRACT: 
The 2011 military intervention in Libya relied solely on air and naval assets and is 
considered a great success. In some contexts the intervention is even seen as a model for 
future military interventions, despite some studies highlighting circumstances that makes the 
conflict in Libya unique.  
 
This thesis analyses the underlying dynamics that might be able to explain the NATO-
coalition’s success in Libya. More specifically this thesis investigates whether the domestic 
legitimacy of the Gaddafi regime might have affected the Libyan armed forces’ ability to 
withstand aerial denial. This in turn, may have made the regime vulnerable to coercion. 
Using a case study-approach and a qualitative method, the purpose of this thesis is to give 
military decision-makers further basis for decision-making in terms of when a similar 
concept might be effective in the future.  
 
Conclusions drawn from the analysis show that the Libyan armed forces might have been a 
weakened organisation even before the conflict began, due to elements relating to domestic 
legitimacy. Further conclusions show that despite the intervention being a coercive failure, 
the use of aerial denial might have enabled the rebel victory on the ground.  
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1. Inledning 
I februari 2011 inleddes protester i Libyen med kravet att diktatorn Muammar Gaddafi skulle 

avgå. Protesterna var en del av de uppror som uppstod i arabvärlden vid samma tidpunkt och 

kom att benämnas i media som ”Den Arabiska våren”. När Gaddafiregimen förlorade 

kontrollen över protesterna beordrades de militära styrkorna att använda dödligt våld för att 

skingra den protesterande massan. Denna order resulterade i att FNs säkerhetsråd antog 

UNSCR 1970 och 1973 som innebar sanktioner mot Gaddafiregimen, mandat att upprätta en 

No Fly Zone (NFZ) samt att ”med alla nödvändiga medel” skydda den Libyska 

civilbefolkningen från Gaddafiregimens militära styrkor.1 

 

Den 31 mars 2011 inleddes Operation Unified Protector (OUP) under NATOs ledning 

syftande till att skydda Libyens befolkning. Då FN-resolutionerna inte tillät en militär 

intervention med markstridskrafter kom NATO-koalitionen att bestå uteslutande av flyg- och 

marinstridskrafter. Flygstridskrafterna tilldelades den tvådelade uppgiften att upprätta NFZ 

samt skydda Libyens civilbefolkning. OUP kom att pågå i 204 dagar och under denna period 

genomfördes 26’323 flyguppdrag.2 Operationen anses vara en framgång och nämns 

tillsammans med insatserna i Irak (1991, 2003), Bosnien (1995), Kosovo (1999) och 

Afghanistan (2001) som exempel på att användningen av flygstridskrafter är ett 

kostnadseffektivt, slagkraftigt och politiskt gångbart medel för att utkämpa krig och att 

flygstridskrafter är absolut nödvändigt för att nå avgörande.3 I vissa fall anses operationen 

också som en modell för hur militära interventioner kan genomföras i framtiden.4 

1.1 Tidigare forskning  
Forskningen kring Libyenkonflikten kan delas in i två läger, där den ena sidan ser den NATO-

ledda koalitionens intervention som en stor framgång och i vissa fall en modell för framtida 

operationer med flygstridskrafter, medan den andra sidan är kritisk till detta och påpekar 

brister i att OUP ses som en modell.  

 
																																																								
1 Stycket sammanfattat från; Vira, Varun och Cordesman, Anthony H. The Libyan Uprising: An Uncertain 
Trajectory. Center for Strategic & International Studies 2011-06-20 (2011). s 10-11. https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/110620_libya.pdf (Hämtad 2016-04-05). och 
Gregory Jr, Robert. H. Clean bombs and dirty wars: air power in Kosovo and Libya. Lincoln, NB: Potomac 
Books, 2015. s 149-152, 160. 
2 Gaub, Florence. The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation Unified Protector. 
Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 2013. s 2-4. 
3 Angstrom, Jan och Widen, Jerker J. Contemporary military theory: the dynamics of war. Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2015. s 147. 
4 Se ”1.1 Tidigare forskning”. 
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Jeffrey Michaels har genomfört en kritisk granskning av operationen och påpekar att det fanns 

splittringar inom NATO-koalitionen, bland annat var åsikterna delade gällande själva syftet 

med interventionen. Michaels påpekar att NATO trots interna splittringar benämner OUP som 

en framgång och en modell för hur framtida insatser kan komma att genomföras.5 Även Karl 

Mueller skriver att operationen till följd av dess relativt låga kostnad och inga dödsfall på 

koalitionens sida gör att insatsen nu ses som en modell för framtida NATO- och USA-ledda 

operationers genomförande.6 Camille Grand menar, likt ovan, att operationen definitivt kan 

ses som en modell för framtiden. Detta på grund av bland annat sänkta försvarsbudgetar 

runtom i Europa som gör att länderna förmodligen ser en intervention med enbart 

flygstridskrafter som mer attraktiv än en utdragen konflikt med insatta marktrupper.7  

 

Anders Nygren menar att trots avsaknaden av egna marktrupper hos NATO-koalitionen 

uppnåddes målen och flygstridskrafterna spelade den direkt avgörande rollen i konflikten. 

Nygren ställer sig dock tveksam till att lärdomarna från Libyen är applicerbara i framtida 

konflikter med argumentet att varje krig eller konflikt är unik.8 Florence Gaub menar, till 

skillnad från Nygren, att konflikten inte avgjordes från luften utan att det istället var 

rebellernas seger på marken som var avgörande och att flygstridskrafternas roll var, om än 

viktig, understödjande. Gaub menar vidare att rebellerna utgjorde resursen som marktrupp åt 

NATO-koalitionen.9 Nygren kritiserar istället eventuella jämförelser mellan rebellerna och en 

koalitionsstyrka och menar att rebellerna hade sin egen agenda samt att motståndet, Libyens 

armé, hade så pass stora brister att de inte kan anses som en jämbördig motståndare.10 I Karl 

Sörensons och Nina Damidez studie undersöks det snabba förfallet av Libyens försvarsmakt 

utifrån tre olika politisk-kulturella perspektiv.11 Sörenson och Damidez menar att innan 

																																																								
5 Michaels, Jeffrey H. Able but not willing: A critical assessment of NATO’s Libya intervention. I The NATO 
intervention in Libya: lessons learned from the campaign, Engelbrekt, Kjell; Mohlin, Marcus och Wagnsson, 
Charlotte (red.). Abingdon, Oxon: Routledge, 2014. s 33-34. 
6 Mueller, Karl P. (red.). Precision and purpose: airpower in the Libyan civil war. Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2015. s iii.  
7 Grand, Camille. The French Experince: Sarkozy’s War?. I Precision and purpose: airpower in the Libyan civil 
war, Mueller, Karl P. (red.). Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2015. s 202-203.  
8 Nygren, Anders. Executing strategy from the air. I The NATO intervention in Libya: lessons learned from the 
campaign, Engelbrekt, Kjell; Mohlin, Marcus och Wagnsson, Charlotte (red.). Abingdon, Oxon: Routledge, 
2014. s 120-121, 123. 
9 Gaub, 2013, s 8. 
10 Nygren, 2014, s 120-121. 
11 Sörenson, Karl och Damidez, Nina. Fragments of an army: Three aspects of the Libya collapse. I The NATO 
intervention in Libya: lessons learned from the campaign, Engelbrekt, Kjell; Mohlin, Marcus och Wagnsson, 
Charlotte (red.). Abingdon, Oxon: Routledge, 2014. s 151-152. 
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Gaddafi föll från makten var Libyens försvarsmakt överdimensionerad och föråldrad,12 vilket 

överensstämmer med Nygrens iakttagelse om Libyens armé som en försvagad motståndare.  

 

Trots att NATO ser operationen som en stor framgång och en modell för framtida operationer 

varnar bland annat Adrian Johnson och Saqeb Mueen för att dra sådana slutsatser. De anser 

att OUP inte bidrar till utvecklandet av en modell eller helhetslösning på grund av de faktorer 

som gör Libyenkonflikten unik. Bland annat saknade Gaddafi starka allierade och på ett sätt 

uppmuntrade han en militär intervention mot sig själv.13  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 
Resolutionerna 1970 och 1973 som låg till grund för interventionen i Libyen tillät inte 

användning av markstridskrafter. Således kom operationen att förlita sig på uteslutande flyg- 

och marinstridskrafter. Detta koncept kom utifrån den lyckade operationen att anses, av 

framförallt NATO, som en modell för hur militära interventioner kan genomföras framtiden. 

Det finns också de som varnar för sådana slutsatser med anledning av de faktorer som gör 

Libyenkonflikten unik. Den tidigare forskningen lyfter bland annat fram Libyens 

försvarsmakt som en försvagad organisation. Om ett liknande koncept som det som användes 

i Libyen förväntas fungera i framtida konflikter finns således ytterligare faktorer som bör tas i 

beaktning.  

 

Denna uppsats ämnar undersöka de bakomliggande faktorer som kan förklara NATO-

koalitionens framgång i Libyen. Det övergripande syftet med uppsatsen är att ge militära 

beslutsfattare ett utökat beslutsunderlag i termer av när ett liknande koncept kan komma att 

vara effektivt i framtida konflikter. Mer specifikt kommer uppsatsen att undersöka om 

bristande inhemsk legitimitet hos Gaddafiregimen kan ha minskat den Libyska 

försvarsmaktens förmåga att stå emot ett angrepp från luften, och således om detta kan ha 

påverkat utfallet i konflikten.  

 

Undersökningen utgår från Aaron Belkins teori om att en stats eller regims inhemska 

legitimitet påverkar effektiviteten av nekande tvångsmakt från en extern angripare.14 Nekande 

tvångsmakt innebär att genom användning av flygstridskrafter, underminera motståndarens 

																																																								
12 Sörenson och Damidez, 2014, s 151. 
13 Johnson, Adrian och Mueen, Saqeb (red.). Short War, Long Shadow - The Political and Military Legacies of 
the 2011 Libya Campaign. Whitehall, London: RUSI, 2012. s 4.  
14 Se vidare i kapitel 2.  
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militära förmåga och därigenom få motståndaren att acceptera angriparens krav,15 så kallad 

coercion. Denna uppsats kommer hädanefter att använda sig av svenskans motsvarighet för 

coercion, tvångsmakt. 

 

Utifrån syfte och problemformulering har följande frågeställning utformats: 

 

- På vilket sätt kan utfallet i Libyenkonflikten 2011 förklaras i termer av bristande 

inhemsk legitimitet hos Gaddafiregimen och nekande tvångsmakt? 

 

Frågeställningen kommer att besvaras utifrån fyra rubriker som syftar till att styra analysen av 

Libyenkonflikten, rubrikerna presenteras i ”3.2 Operationalisering”.  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad i tid fram till den 31 oktober 2011, det vill säga fram till att OUP 

avslutades. Vad som hände efter att OUP avslutades samt läget i Libyen idag kommer inte att 

beröras. Undersökningen kommer att analysera Gaddafiregimens inhemska legitimitet och 

regimens relation till den Libyska försvarsmakten utifrån tre indikatorer. Indikatorerna 

presenteras i teorikapitlet. Undersökningen ämnar inte att fullt ut besvara om Gaddafiregimen 

var legitim eller inte, utan kommer enbart att använda sig av indikatorerna för att analysera 

regimen. 

 

Undersökningen kommer enbart förlita sig på öppna källor och fokus kommer vara att 

analysera flygstridskrafternas bidrag i Libyenkonflikten kopplat till inhemsk legitimitet enligt 

Belkins teori, således kommer marinstridskrafternas bidrag inte att analyseras. NATO-

koalitionens användning av flygstridskrafter kommer att analyseras utifrån två delar av Papes 

teori om den nekande operationskonsten vilket motiveras i teorikapitlet. De libyska rebellerna 

och dess samverkan med specialförband kommer till viss del att inkluderas i analysen då den 

nekande operationskonsten inkluderar understöd av egen markoffensiv.  

1.4 Material och källkritik 
Det material som har använts i denna uppsats utgörs av historisk litteratur, vetenskapliga 

artiklar, rapporter, pressmeddelanden och tidningsartiklar. Syftande till att säkerställa äktheten 

i det empiriska materialet har, i möjligaste mån, innehållet bekräftats mot andra oberoende 
																																																								
15 Pape, Robert A. Bombing to win: air power and coercion in war. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. 
s 69. 
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källor. Detta gäller främst de tidningsartiklar som använts, men i viss mån även de historiska 

beskrivningarna av Libyen. Det empiriska materialet utgörs till stor del av sekundära källor, 

därav har författaren enligt ovan förhållit sig kritisk till det insamlade materialet. De 

tidningsartiklar, rapporter och pressmeddelanden som använts bedöms ha god samtidighet 

med händelserna så som de utspelade sig under Libyenkonflikten 2011. Nyhetsbolaget Al 

Jazeera som givit ut en del av de artiklar som använts hävdar själva att de är en oberoende och 

icke-tendentiös nyhetskälla16, men detta kan ifrågasättas då de ägs av Qatars regering. 

Uppgifterna som är hämtade från Al Jazeera har i viss mån kunnat styrkas eller kompletteras 

av andra källor.  

 

Av NATO rapporterade uppgifter om bekämpade mål kan vara vinklade syftande till att 

framställa resultaten som något annat än vad som faktiskt ägt rum, men i detta fall är NATOs 

uppgifter den primära källa som finns att tillgå och annat empiriskt material utgörs av 

sammanställningar av dessa uppgifter. För undersökningen av Gaddafiregimens inhemska 

legitimitet har analysen till stor del förlitat sig på verk av Kenneth Pollack och Dirk 

Vandewalle, där den senare är en av de mest framstående forskarna med flera publicerade 

verk om Libyen och dess historia17.  

1.5 Disposition 
Det första kapitlet innehåller en inledning till det fall som uppsatsen ämnar undersöka, 

därefter presenteras tidigare forskning på området som leder fram till det problem och den 

frågeställning som uppsatsen avser besvara. I kapitel två presenteras uppsatsens teoretiska 

ramverk som kommer att användas för att analysera fallet. Det tredje kapitlet är uppsatsens 

metodkapitel, här presenteras forskningsdesignen och hur teorin kommer att operationaliseras 

för att kunna tillämpas som ett analysverktyg i undersökningen. I uppsatsens fjärde kapitel 

analyseras det empiriska materialet utifrån operationaliseringen och fynden återkopplas sedan 

till teorin. Det femte kapitlet inleds med besvarandet av uppsatsens frågeställning, sedan 

diskuteras resultatet och återkopplas till forskningsläget. Slutligen presenteras en förteckning 

över de källor som använts.   

																																																								
16 Al Jazeera. Code of Ethics. Al Jazeera. 2014-11-01. 
http://www.aljazeera.com/aboutus/2006/11/2008525185733692771.html (Hämtad 2016-05-23).  
17 Perkins, Kennth J. [Recension av:] A History of Modern Libya. Digest of Middle East Studies Vol. 16, No. 2 
(2007). s 159.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för 

analysen av Libyenkonflikten. Inledningsvis presenteras delar ur debatten om 

flygstridskrafternas användning för att ge viss bakgrund till den teori som kommer att 

användas. Därefter diskuteras Belkins teori om legitimitet och nekande tvångsmakt samt 

teorins ingående delar. 

2.1 Användningen av flygstridskrafter 

Diskussionen kring flygstridskrafternas användning och vilken roll de spelar i moderna 

konflikter har varit ett hett debatterat ämne sedan kalla krigets slut. En förespråkare för 

strategisk bombning är John Warden. Wardens teori innebär att genom strategisk bombning 

mot en motståndares ledarskap eller dess omgivande infrastruktur slå ut eller isolera 

ledarskapet och därigenom uppnå en systemkollaps eller handlingsförlamning hos 

motståndarens militära styrkor, strategin benämns decapitation. En av Wardens kritiker, 

Robert Pape, menar istället att motståndarens militära styrkor är ett mer effektivt mål, ett 

koncept benämnt som denial eller nekande strategi.18 

 

Pape beskriver i sin bok ”Bombing to win” fyra strategier för att med flygstridskrafter uppnå 

tvångsmakt; Punishment, Risk, Denial (Nekande) och Decapitation, där Pape menar att 

nekande strategier är de mest effektiva.19 Papes teorier har varit utsatta för kritik, bland annat 

från Warden20 och från Barry Watts21. Trots meningsskiljaktigheterna är debatten relativt 

överens om att en motståndares militära styrkor kan utgöra ett effektivt mål för 

flygstridskrafterna som tvångsmedel, likt Papes nekande strategier22.  

 

Belkin poängterar att forskning kring när nekande strategier tenderar vara effektiva är relativt 

begränsad.23 Michael Horowitz och Dan Reiter har genomfört en kvantitativ studie om när 

användningen av flygstridskrafter kan tänkas vara effektivt för att uppnå tvångsmakt. Deras 

slutsatser inkluderar att när motståndarens militära styrkor är sårbara ökar chanserna att 
																																																								
18 Angstrom och Widen, 2015, s 154, 161, 163. 
19 Pape, 1996, s 20, 57. 
20 Se vidare i: Warden, John A. III. Success in modern war: A response to Robert Pape’s bombing to win. 
Security Studies 7:2 (1997): 172-190, DOI: 10.1080/09636419708429345.  
21 Se vidare i: Watts, Barry D. Ignoring Reality: Problems of theory and evidence in security studies. Security 
Studies 7:2 (1997): 115-171, DOI: 10.1080/09636419708429344.  
22 Belkin, Aron; Clark, Michael; Gokcek, Gulriz; Hinckley, Robert; Knecht, Thomas och Patterson, Eric. When 
is Strategic Bombing Effective? Domestic Legitimacy and Aerial Denial. Security Studies 11:4 (2002): 51-88, 
DOI: 10.1080/714005350. s 53-55. 
23 Ibid., s 51.  
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lyckas och att sårbarheten hos motståndarens civilbefolkning eller motståndarens statsskick 

inte påverkar utfallet.24 Belkin ifrågasätter Horowitz och Reiters slutsats att statsskick inte 

påverkar effektiviteten då de i sin studie jämställer demokrati med legitimitet, medan Belkin 

ger exempel på fall där icke-demokratier ändå varit legitima. Belkin påstår istället att en stats 

eller regims inhemska legitimitet kan påverka effektiviteten av nekande tvångsmakt.25 

2.2 Legitimitet och Nekande tvångsmakt  

Belkins teori om att en stats eller regims inhemska legitimitet påverkar effektiviteten av 

nekande strategier utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Nekande strategier med 

flygstridskrafter innebär i huvudsak att anfalla motståndarens militära styrkor antingen genom 

direkt attack mot fronterna eller genom att orsaka brister avseende förnödenheter och materiel 

genom attack mot industri och logistikkedjor.26 Pape menar att nekande strategier är de mest 

effektiva för att få en motståndare att acceptera de egna kraven27, det vill säga för att uppnå 

tvångsmakt. Tvångsmakt innebär i stora drag att genom användning av militärt våld, eller hot 

om detta, tvinga en motståndare att avbryta en handling eller att byta inriktning28. En 

förutsättning för att detta skall fungera är att det uttryckligen har ställts krav på motståndaren, 

kraven kan uttryckas i stil med ”Do X or I’ll do Y”29.  

 

I syfte att undvika begreppsförvirring syftar ”nekande strategier” i denna uppsats till den 

nekande operationskonsten som presenteras under punkt ”2.2.2”. Begreppet ”nekande 

tvångsmakt” syftar istället till användning av den nekande operationskonsten för att 

underminera motståndarens militära förmåga och därigenom uppnå framgångsrik 

tvångsmakt30.  

 

Belkins teori bygger på att nekande tvångsmakt med flygstridskrafter tenderar vara mer 

effektivt mot en illegitim stat vilket åskådliggörs enligt följande citat: 

 

																																																								
24 Horowitz, Michael och Reiter, Dan. When does aerial bombing work? Quantitative empirical tests, 1917-
1999. Journal of Conflict Resolution Vol. 45, No. 2 (2001). s 162-163. http://www.jstor.org/stable/3176274 
(Hämtad 2016-04-11).  
25 Belkin et al., (2002), s 52, 56-57. 
26 Pape, 1996, s 69. 
27 Ibid., s 20. 
28 Ibid., s 12. 
29 Ibid., s 50. 
30 Ibid., s 69. 
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[…] aerial-based denial strategies are more likely to lead to coercion when political 

leaders of target states lack domestic legitimacy.31 

 

Sambandet mellan inhemsk legitimitet och nekande tvångsmakt bygger på att regimer med 

låg inhemsk legitimitet underminerar sina militära styrkor i syfte att förhindra statskupp, så 

kallade kuppförhindrande åtgärder (coup-proofing). I stater med hög inhemsk legitimitet 

tenderar istället de civil-militära relationerna vara goda och åtgärder för att förhindra 

statskupp är därför inte nödvändiga. Effekten av kuppförhindrande åtgärder mot de militära 

styrkorna leder till en försämrad förmåga hos dessa att stå emot och anpassa sig till nekande 

strategier. Militära styrkor i legitima stater som inte utsatts för kuppförhindrande åtgärder 

upplever oftare en större sammanhållning och gemensam inriktning vilket tenderar att 

förstärkas i händelse av krig, vilket benämns som ”rallying-around-the-flag”. Om de militära 

styrkorna istället undermineras av en regim i syfte att förhindra statskupp är det mindre troligt 

att styrkorna kommer att fortsätta försvara regimen om de utsätts för nekande strategier. 

Effekten blir att de militära styrkorna troligtvis kommer att överge regimen och desertera 

vilket följaktligen leder till att den angripna regimen blir tvungen att gå med på angriparens 

krav.32  

 

Belkins teori illustreras enligt följande:  

 

Fig.133

 
 

																																																								
31 Belkin et al., 2002, s 57. 
32 Ibid., s 52, 63-65. 
33 Ibid., s 52. 
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Enligt teorin och som matrisen ovan visar, tenderar stater med hög inhemsk legitimitet ha 

goda civil-militära relationer vilket leder till en stark fighting capability hos de militära 

styrkorna och nekande tvångsmakt kommer troligtvis att misslyckas. I illegitima stater 

tenderar istället de civil-militära relationerna vara sämre vilket leder till en svag fighting 

capability hos de militära styrkorna. Detta leder till att nekande tvångsmakt troligtvis kommer 

att lyckas.34 Fighting capability tolkas enligt teorin som de militära styrkornas förmåga att stå 

emot och anpassa sig till nekande strategier från en extern angripare. Som nämnt i 

problemformuleringen ämnar uppsatsen undersöka om bristande inhemsk legitimitet hos 

Gaddafiregimen kan ha minskat den Libyska försvarsmaktens förmåga att stå emot ett 

angrepp från luften. Således är det den nedre raden i matrisen som kommer att 

operationaliseras för att användas i analysen.  

 

Teorin består av två delar, dels legitimitet, dels den nekande operationskonsten. För att 

möjliggöra analysen av Libyenkonflikten utifrån teorin följer nedan en beskrivning av de två 

delarna. Legitimitetsbegreppet kommer att användas för att analysera Gaddafiregimen samt 

regimens relation till Libyens försvarsmakt, medan den nekande operationskonsten kommer 

att användas för att analysera flygstridskrafternas uppträdande under Libyenkonflikten. Den 

nekande operationskonsten är vald med anledning av att debatten om flygstridskrafternas 

användande är relativt överens gällande effektiviteten av nekande strategier, därför kommer 

nekande strategier troligtvis att nyttjas frekvent i framtida konflikter35.  

2.2.1 Legitimitet 

Nedan presenteras de indikatorer som används i analysen kopplat till legitimitet. Legitimitet 

är ett komplext begrepp med många olika definitioner och aspekter som bör tas i beaktning. 

Samuel Huntington menar att:  

 

Legitimacy is a mushy concept that political analysts do well to avoid. Yet it is essential 

to understanding the problems confronting authoritarian regimes in the late twentieth 

century.36 

 

																																																								
34 Se Fig.1. 
35 Belkin et al., 2002, s 51. 
36 Huntington, Samuel P. The third wave: democratization in the late twentieth century. Norman, OK: University 
of Oklahoma Press, 1991. s 46.  
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Belkin menar att inhemsk legitimitet innebär att; civilbefolkningen samtycker till statens rätt 

att skapa lagar, civilbefolkningen och staten delar viljan att hantera orättvisor genom 

fastställda procedurer och rättsväsendet syftar till att skydda individuella och organisatoriska 

intressen från administrativt missbruk. Regimer med låg inhemsk legitimitet använder sig 

istället av våld eller hot om våld för att framtvinga ordning.37  

 

Bruce Gilley har genomfört en studie där han mäter staters legitimitet kvantitativt. Gilleys 

definition av legitimitet är att en stat är mer legitim ju mer befolkningen ser den som besitter 

och utövar den politiska makten som rättmätig.38 Enligt Gilley finns det två sätt att mäta ett 

sådant komplext begrepp som legitimitet. Det ena tillvägagångssättet syftar till att se de 

underliggande faktorerna som definierar legitimitet (orsaksvariabler). Det andra syftar till att 

identifiera sådant som är nära sammanlänkat med legitimitet och att effekterna av detta kan 

indikera huruvida en stat är legitim eller inte (effektvariabler).39 

 

Belkin använder sig av effektvariabler i sin teori genom att identifiera faktorer som är nära 

sammanlänkade med inhemsk legitimitet. I huvudsak använder sig Belkin av 

kuppförhindrande åtgärder som en indikator på inhemsk legitimitet. Kuppförhindrande 

åtgärder kan i korthet summeras enligt följande citat:  

 

In low legitimacy regimes, civilian leaders often undermine the effectiveness and 

professionalism of their own military forces by shuffling officers on a random basis, 

fragmenting the armed services into rival factions, and imprisoning, torturing, or 

executing officers.40 

 

Illegitima regimer är ofta beroende av sina militära styrkor för att upprätthålla ordningen, men 

är samtidigt medvetna om att en alltför stor tilltro till de militära styrkorna kan resultera i 

kuppförsök. Därav underminerar illegitima regimer sina egna styrkor genom att slumpvis 

flytta officerare mellan olika förband, befordra och rekrytera utan tydlig anledning och dela 

upp de militära styrkorna i rivaliserande enheter i syfte att de ska balansera ut varandra och 

därigenom upprätthålla ordningen. Regimerna eftersträvar även en hög grad av centralisering 

																																																								
37 Belkin et al., 2002, s 58-59. 
38 Gilley, Bruce. The meaning and measure of state legitimacy: Results for 72 countries. European Journal of 
Political Research 45 (2006). s 500.  
39 Ibid., s 503-504. 
40 Belkin et al., 2002, s 52. 
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syftande till informationsflöde vilket innebär att de som kommit över information går förbi 

sina överordnade officerare och rapporterar direkt till regimen.41  

 

Enligt ovan är regimer med bristande inhemsk legitimitet ofta beroende av de egna militära 

styrkorna för att bibehålla ordningen i landet, trots medvetenheten att en alltför stor tilltro till 

de militära styrkorna kan resultera i kuppförsök.42 En regim med bristande inhemsk 

legitimitet kan komma att bli mer repressiv och ta till medel för att framtvinga ordning i 

landet när dess inhemska legitimitet ifrågasätts.43 Ett medel för att framtvinga ordning är att 

organisera så kallade säkerhetsstyrkor som har till uppgift att skydda regimen samt framtvinga 

ordning och lydnad. Storleken på en stats säkerhetsstyrkor eller ”hemliga polisstyrkor” 

syftande till att undanröja oliktänkande kan utgöra ytterligare en indikator på en regims 

inhemska legitimitet44.  

 

Regimer med bristande inhemsk legitimitet tenderar även att inleda internationella konflikter i 

syfte att stärka den egna legitimiteten och ena landet genom att hävda att det externa hotet och 

den nationella säkerheten ligger i hela nationens intresse.45 Internationell konflikt kan även 

vara ett medel för att stärka den inhemska legitimiteten om regimen upplever påtryckningar 

från inflytelserika personer eller grupper inom landet.46 Edward Azar och Chung-In Moon 

påstår att arabländer tenderar att säkerställa regimens säkerhet genom att åskådliggöra externa 

hot mot landet i syfte att vilseleda befolkningen och därigenom dölja de inhemska problemen 

och hoten mot regimen.47  

 

Kuppförhindrande åtgärder, användning av säkerhetsstyrkor samt internationell konflikt och 

externa hot kommer att användas som indikatorer för att analysera Gaddafiregimens inhemska 

legitimitet och relationen till den Libyska försvarsmakten.  

																																																								
41 Belkin et al., 2002, s 60-61. 
42 Ibid., s 60. 
43 Huntington, 1991, s 55. 
44 Gilley, 2006, s 504. 
45 Huntington, 1991. s 56. 
46 Khan, Waheed A. Domestic legitimacy and international conflict. International Journal on World Peace Vol. 
26, No. 3 (2009). s 28. http://www.jstor.org/stable/20752893 (Hämtad 2016-04-12).  
47 Azar, Edward E. och Moon, Chung-In. Legitimacy, Integration and Policy Capacity: The ’Software’ Side of 
Third World National Security. I National security in the third world: the management of internal and external 
threats, Azar, Edward E. och Moon, Chung-In (red.). Aldershot: Edward Elgar Publishing Limited, 1988. s 83-
84.  
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2.2.2 Den nekande operationskonsten 

Den nekande operationskonsten består av tre delar, nedan följer en beskrivning av dessa i 

syfte att belysa teorins beståndsdelar och möjliggöra analysen av flygstridskrafternas 

uppträdande under Libyenkonflikten. 

 

Pape delar in den nekande operationskonsten i tre kategorier; Strategisk interdiktion, Operativ 

interdiktion och Direkt understöd till marktrupp. Den nekande operationskonsten syftar i stora 

drag till anfall mot en motståndares militära styrkor, dess logistikkedjor eller militära industri 

och därigenom åstadkomma genombrott för de egna styrkorna på slagfältet genom utnötning 

eller genom att orsaka brister hos motståndaren avseende utrustning och förnödenheter48. 

Nedan följer en beskrivning av beståndsdelarna i den nekande operationskonsten.  

 

Den första kategorin, strategisk interdiktion, syftar till att slå ut motståndarens industri och 

således dess produktion av krigsmateriel. Kategorin delas in i två delar; critical component 

och systemwide. Critical component innebär identifiering av små mål som spänner över en 

stor del av motståndarens industri och således kommer utslagning av dessa mål att påverka 

industrin som helhet, dessutom till en relativt låg kostnad. Detta innefattar mål i direkt 

anslutning till motståndarens krigsproduktion och innebär följaktligen en lägre påverkan på 

den civila ekonomin. Systemwide syftar istället till att i stor skala slå mot flera delar i 

motståndarens industri simultant. Målen inkluderar allt ifrån råvaror och delvis färdiga 

produkter till transportresurser i syfte att påverka hela motståndarens industri.49  

 

Nästa del, operativ interdiktion, syftar till attack mot en motståndares bakre lägen. Typiska 

målval är taktiska försörjningsnät, förstärkningar och command-and-control(C2)-faciliteter. 

Operativ interdiktion eftersträvar att hindra motståndarens rörelsefrihet och samordning samt 

att försvåra tillförseln av förstärkningar till fronterna. Således går operativ interdiktion inte 

enbart ut på att slå ut eventuella förstärkningar utan snarare att förhindra dess framkomlighet 

genom attack mot transportmöjligheter. Denna kategori av den nekande operationskonsten 

tenderar att vara mest effektiv när fronterna är rörliga och då genom att förhindra 

motståndaren att förstärka viktiga punkter.50 

 

																																																								
48 Pape, 1996, s 69. 
49 Ibid., s 71-72. 
50 Ibid., s 72-74, 77. 



Kd Christoffer Lundgren 2016-06-01 
OP SA 13-16 1OP303 

	 	 Sidan 15 av 40	

Den sista delen, direkt understöd till marktrupp, går ut på att understödja egen markoffensiv 

genom attacker riktade direkt mot motståndarens fronter och logistikcentra i direkt anslutning 

till fronterna. Direkt understöd till marktrupp inkluderar close air support (CAS) som syftar 

till att skapa svaga punkter i motståndarens fronter som egna marktrupper kan utnyttja. Till 

skillnad från operativ interdiktion tenderar denna kategori att vara mest effektiv när fronterna 

är statiska och flygstridskrafterna kan då skapa svaga punkter i motståndarens fronter och 

möjliggöra genombrott för de egna marktrupperna.51  

 

I analysen används inte strategisk interdiktion då effekterna av denna kategori av nekande 

strategier kan dröja och således är tillämpbara i långa utnötningskrig och inte i kortare 

konflikter likt Libyenkonflikten.52 Därav är det operativ interdiktion och direkt understöd till 

marktrupp som analyseras.  

2.3 Sammanfattning teori 
I detta kapitel har Belkins teori om att inhemsk legitimitet kan påverka effektiviteten av 

nekande tvångsmakt beskrivits samt teorins två ingående delar. Teorin har utifrån 

beskrivningen operationaliserats i nästa kapitel53 i syfte att möjliggöra analysen av 

Libyenkonflikten. Kopplat till legitimitet har tre indikatorer beskrivits som används för att 

analysera Gaddafiregimens inhemska legitimitet och regimens relation till Libyens militära 

styrkor: 

- kuppförhindrande åtgärder  

- användning av säkerhetsstyrkor  

- internationell konflikt och externa hot 

 

Utifrån beskrivningen av Papes teori om den nekande operationskonsten har teorin 

operationaliserats i nästa kapitel för att analysera flygstridskrafternas uppträdande under 

Libyenkonflikten. Två av delarna i den nekande operationskonsten kommer att analyseras:  

- operativ interdiktion  

- direkt understöd till marktrupp  

																																																								
51 Pape, 1996, s 70, 78. 
52 Pape, Robert A. The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden. Security Studies 7:2 
(1997): 191-214, DOI: 10.1080/09636419708429346. s 193.  
53 Se ”3.2 Operationalisering”. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metodologiska utgångspunkter undersökningen har utgått från 

för att besvara uppsatsens frågeställning, därefter presenteras uppsatsens operationalisering. 

Även för- och nackdelar med den valda metoden diskuteras. För att undersöka 

Libyenkonflikten har analysen utformats som en fallstudie med kvalitativ textanalys som 

metod.  

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsen är utformad som en fallstudie av Libyenkonflikten. En fallstudie innebär att 

forskaren fokuserar på enbart en eller ett fåtal undersökningsenheter.54 Behovet av fallstudier 

kommer från viljan att förstå komplexa sociala fenomen.55 Fallstudien lämpar sig väl när 

syftet, som i denna uppsats, är att studera ett fall på djupet och undersöka händelser, processer 

och relationer i större utsträckning än vad en ytlig studie av ett stort antal 

undersökningsenheter hade gjort. Sociala relationer och processer tenderar vara 

sammanlänkade och påverka varandra, därav fungerar fallstudien bra för att på djupet 

undersöka detta i en given situation. Även om slutprodukter och resultat är viktiga i en 

fallstudie så ligger dess verkliga värde i möjligheten att förklara varför ett resultat har 

uppstått, till skillnad från att konstatera vilket resultatet är.56  

 

Förutom att fallstudien möjliggör undersökning av händelser, processer och relationer på 

djupet innefattar dess fördelar möjligheten att använda sig av flera olika datakällor samt att 

författaren inte kan påverka undersökningsenheten då fallstudien i detta fall inriktas mot att 

undersöka ett fenomen så som det naturligt har uppstått.57 En svårighet med fallstudien är för 

forskaren att tydligt definiera vilket som är fallet som undersöks och hur detta avgränsas,58 

vilket berörs i kapitel ett under ”1.5 Avgränsningar”. Nackdelar med en fallstudie innefattar 

kritik mot de generaliseringar som görs utifrån resultaten och författaren bör i sådana fall vara 

tydlig med på vilket sätt undersökningsenheten liknar andra fall59.  

 

																																																								
54 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Uppl. 2:4. Lund: Studentlitteratur AB, 2009. s 59.  
55 Yin, Robert K. Case study research: design and methods. Uppl. 4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications 
Inc., 2009. s 4.  
56 Denscombe, 2009, s 59-61. 
57 Ibid., s 71. 
58 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998. s 49.  
59 Denscombe, 2009, s 72. 
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Fallstudien kompletteras med en kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys innebär en 

noggrann läsning av texters helhet, delar och dess kontext. Ett skäl till att använda denna 

metod är för att fånga in de delar i texter som anses vara viktiga, vilket kan vara annat än 

textens helhet.60 Det material som samlas in tolkas av författaren och det är i 

tolkningsprocessen som det produceras mening ur det empiriska materialet.61 Eftersom den 

kvalitativa metoden innebär att en tolkning av det empiriska materialet genomförs av 

forskaren så kommer forskarens bakgrund och förförståelse att spela roll för de resultat som 

undersökningen kommer fram till. Ytterligare nackdelar med den kvalitativa metoden 

innefattar svårigheten att generalisera resultaten till andra fall och att vissa delar ur det 

material som undersöks kan komma att lyftas ur sin kontext, vilket kan leda till att innebörden 

förloras eller förändras.62 För att i möjligaste mån undvika detta kommer författaren att 

förhålla sig kritisk vid analysen av det empiriska materialet. Författaren kommer också att 

iaktta försiktighet vid presentation och diskussion av resultaten63. Den kvalitativa metodens 

fördelar ligger i att den möjliggör, likt fallstudien, en undersökning av komplexa situationer 

på djupet64.  

 

I syfte att underlätta insamlingen av empiriskt material till analysen har den övergripande 

frågeställningen delats upp enligt fyra rubriker som kommer att styra undersökningen, dessa 

rubriker presenteras under ”3.2 Operationalisering”. 

3.1.1 Validitet och Reliabilitet 

I syfte att stärka uppsatsens kvalitet finns två begrepp som tagits i beaktning, validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att den teoretiska definitionen och dess operationella indikatorer 

överensstämmer, att det inte finns systematiska fel och att det som mäts i undersökningen är 

detsamma som författaren påstår sig mäta. Validitet kan delas in i begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att den teoretiska definitionen och de operationella 

indikatorerna överensstämmer, medan resultatvaliditet innebär en överensstämmelse mellan 

det som uppsatsen påstår sig mäta och det som faktiskt mäts.65 Begreppsvaliditeten i denna 

																																																								
60 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik och Wängerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 4:1. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012. s 210. 
61 Denscombe, 2009, s 367-368. 
62 Ibid., s 399-400. 
63 Ibid., s 399. 
64 Ibid., s 398-399. 
65 Esaiasson et al., 2012, s 57. 
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uppsats tas i beaktning genom att ta stöd av tidigare forskning och använda samma 

operationella indikatorer, framförallt kopplat till legitimitetsbegreppet.66 

 

Resultatvaliditet uppnås genom begreppsvaliditet och reliabilitet.67 Reliabilitet innebär att 

säkerställa att om forskningen skulle reproduceras skulle den nå samma resultat. Betoningen 

ligger på att reproduceringen då genomförs på samma sätt, alltså inte att pröva forskningens 

resultat genom ett annat tillvägagångssätt. Det är därför viktigt att dokumentera på vilket sätt 

studien har gått tillväga för att uppnå de resultat som senare presenteras.68 Reliabiliteten i 

denna uppsats stärks genom en tydlig dokumentation och presentation av hur undersökningen 

av det empiriska materialet har gått till, vilket presenteras i operationaliseringen nedan.  

3.2 Operationalisering 
Operationalisering innebär att den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera operationella 

indikatorer. Hur detta genomförs har stor betydelse för de resultat som sedan tas fram och 

säkerheten i dessa.69 Nedan har Belkins teori om inhemsk legitimitet och nekande tvångsmakt 

operationaliserats för att användas i analysen av Libyenkonflikten. Författaren använder sig 

av den matris som presenterades i teorikapitlet (Fig.1) för att illustrera hur teorin tolkas och 

hur den kommer att användas i analysen. Nedan presenteras den tolkade versionen av 

matrisen som följaktligen förklaras. 

 

Fig.2 

 

																																																								
66 Esaiasson et al., 2012, s 60. 
67 Ibid., s 63. 
68 Yin, 2009. s 45. 
69 Esaiasson et al., 2012, s 55. 
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Operationaliseringen av de teoretiska utgångspunkterna ovan innebär att låg inhemsk 

legitimitet hos en regim leder till en rädsla för kuppförsök från de egna militära styrkorna. 

Detta leder till dåliga civil-militära relationer där de militära styrkorna påverkas av regimens 

rädsla genom att bland annat utsättas för kuppförhindrande åtgärder. Till följd av detta 

upplever de militära styrkorna en sämre sammanhållning och vilja att försvara en regim som 

ständigt underminerar de militära styrkornas förmåga. När dessa styrkor utsätts för nekande 

strategier från en extern angripare är det troligt att de militära styrkorna överger regimen och 

deserterar. Om detta sker står regimen utan försvar och tvingas att acceptera angriparens krav.  

 

Utifrån teorin identifieras således ett kausalt samband mellan låg inhemsk legitimitet och 

sannolikheten för lyckad utövning av nekande tvångsmakt enligt följande:  

Låg inhemsk legitimitet à Dåliga civil-militära relationer à Minskad förmåga hos de 

militära styrkorna att stå emot och anpassa sig nekande strategier à Troligtvis lyckad 

utövning av nekande tvångsmakt.  

 

För att besvara den övergripande frågeställningen ”På vilket sätt kan utfallet i 

Libyenkonflikten 2011 förklaras i termer av bristande inhemsk legitimitet hos Gaddafiregimen 

och nekande tvångsmakt?” har teorin operationaliserats i form av fyra rubriker som styr 

undersökningen. Rubrikerna täcker in respektive del i det kausala samband som beskrivs 

ovan:  

 

1. Gaddafiregimens legitimitet och relationen till den Libyska försvarsmakten 

2. Nekande strategier under Libyenkonflikten 

3. Deserteringar och avhopp under Libyenkonflikten 

4. Krav på Gaddafiregimen och tvångsmaktens påverkan  

3.2.1 Indikatorer och sökord 

De fyra rubrikerna är indikerade med en siffra som visar i vilken ordning de avhandlas. 

Rubrikerna är kronologiskt ordnade utifrån det kausala samband som identifierats. Nedan 

följer en presentation av vad som undersöks kopplat till respektive rubrik.  

 

1. Gaddafiregimens legitimitet och relationen till den Libyska försvarsmakten 

Denna rubrik syftar till att undersöka vilka indikationer som fanns på bristande inhemsk 
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legitimitet hos Gaddafiregimen och analysera regimens relation till Libyens militära styrkor.  

- Kuppförhindrande åtgärder  

- Användning av säkerhetsstyrkor 

- Internationell konflikt och externa hot 

Nyckelord som eftersöks i empirin:  

Gaddafi, regime, legitimacy, military, distrust, loyalty, coup, coup-proofing, undermine, 

divide, rival, security forces, repressive, international conflict, external threats, 

national/regime security 

 

2. Nekande strategier under Libyenkonflikten 

Denna rubrik syftar till att undersöka på vilket sätt flygstridskrafterna användes till nekande 

operationer under Libyenkonflikten. De kriterier som presenteras nedan baseras på Papes 

teori om den nekande operationskonsten och vilken typ av mål som placeras i respektive 

kategori70. 

Operativ Interdiktion Direkt understöd till marktrupper 

- Taktiska försörjningsnät och 

transportmöjligheter 

- Förstärkningar 

- C2-faciliteter (Ledning) 

- Motståndarens fronter 

- Logistik i anslutning till fronterna  

- Understöd av egen markoffensiv 

 

3. Deserteringar och avhopp under Libyenkonflikten 

Under denna rubrik undersöks förekomsten av, samt orsaker till deserteringar och avhopp 

under Libyenkonflikten.  

Nyckelord som eftersöks i empirin:  

Libya, OUP, desertions, defections, surrenders, Libyan military 

 

4. Krav på Gaddafiregimen och tvångsmaktens påverkan  

Under denna rubrik undersöks om det ställdes krav på Gaddafiregimen och om regimen 

levde upp till kraven vilket är en förutsättning för framgångsrik utövning av tvångsmakt.  

- Vilka krav ställdes på Gaddafiregimen? 

- Ändrades regimens beteende utifrån kraven? 

																																																								
70 Se ”2.2.2 Den nekande operationskonsten”. 
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3.3 Sammanfattning metod 
Analysen i denna uppsats genomförs som en fallstudie av Libyenkonflikten med en kvalitativ 

textanalys som metod. De fyra rubrikerna som presenterats i operationaliseringen styr den 

undersökning som genomförs i nästa kapitel. Det empiriska materialet analyseras utifrån 

rubrikerna och de indikatorer som har ställts upp under respektive rubrik. Efter genomförd 

analys besvaras den övergripande frågeställningen i uppsatsens femte kapitel och därefter 

diskuteras resultaten. 
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4. Empiri och Analys  
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån de fyra rubrikerna som 

presenterades i metodkapitlet. Inledningsvis följer en översiktlig beskrivning av 

händelseförloppet i Libyenkonflikten för att ge viss bakgrund till fallet.  

4.1 Libyenkonflikten 
Den 31 mars 2011 inleddes OUP sedan NATO tagit över det huvudsakliga ansvaret för den 

militära interventionen i Libyen.71 Innan dess hade en koalition med USA i spetsen genomfört 

bombningar sedan den 19 mars i syfte att slå ut libyska luftförsvarssystem och därigenom 

skapa handlingsfrihet för egna luftoperationer. När OUP inleddes koncentrerades insatserna 

inledningsvis till att neutralisera hotet mot de rebellstyrkor som hade sitt fäste i Benghazi i 

östra Libyen. I västra Libyen understödde NATO-koalitionen senare rebellerna med 

flygstridskrafter när de intog hamnstaden Misrata den 11 maj.  

 

Från och med juni 2011 ökade NATO-koalitionens attacker mot regimrelaterade mål med 

hjälp av underrättelser från bland annat avhoppad personal ur Gaddafis egna styrkor. 

Rebellerna i öst lyckades med att driva ut de regimlojala styrkorna ur Benghazi och västerut, 

men stötte på hårdare motstånd i staden Brega. Även i väst lyckades rebellstyrkorna med att 

driva tillbaka de regimlojala styrkorna runtomkring Misrata. Detta gav utrymme för rebellerna 

att förstärka sin position och förbättra samordningen med NATO-koalitionens 

flygstridskrafter. I juli antogs en aggressivare tolkning av UNSCR 1973 där Gaddafiregimen 

ansågs som ett så pass stort hot mot civilbefolkningen att attacker direkt mot regimen ansågs 

nödvändiga.  

 

I augusti 2011 var regimens militära styrkor, säkerhetsstyrkor och andra repressiva medel 

nedbrutna eller besegrade av NATO-koalitionens flygattacker i sådan mån att de inte längre 

utgjorde ett kvalificerat hot mot rebellstyrkorna. Huvudstaden Tripoli intogs kort därefter av 

rebellerna genom samordnade operationer med NATO-koalitionens flygstridskrafter. 

Intagandet av Tripoli innebar i praktiken slutet för Gaddafiregimen men stridigheterna 

fortsatte på vissa håll. Den 31 oktober 2011 avslutades OUP efter Gaddafis död den 20 

oktober samt intagandet av Gaddafis hemstad, Sirte.  
																																																								
71 Hela beskrivningen av händelseförloppet är sammanfattat ifrån; Vira och Cordesman, 2011, s 10-13. och 

Chapter One: Arab militaries and the Arab Awakening; Combat and capability: military trends since 9/11; The 

war in Afghanistan. The Military Balance 2012 Vol. 112:1 (2012). s 12-17.  
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4.2 Gaddafiregimens legitimitet och relationen till den Libyska försvarsmakten 
Kapten Muammar Gaddafi kom till makten i Libyen i september 1969 genom en militär 

statskupp mot den dåvarande kungen Idris al-Sanusi. Gaddafi befordrades även efter den 

lyckade statskuppen till överste och överbefälhavare för den Libyska armén.72 En av de första 

åtgärderna som vidtogs var att säkerställa lojaliteten hos den Libyska försvarsmakten. Detta 

skedde bland annat genom att Gaddafiregimen entledigade, fängslade eller avrättade alla som 

var över överste till graden samt en del lägre officerare vars lojalitet låg hos den tidigare 

monarken.73 Gaddafiregimen fortsatte sedan under de första åren efter kuppen med att 

centralisera makten till den egna regimen, begränsa inflytandet från Libyens befolkningselit 

samt mobilisera det folkliga stödet till egen fördel.74 

 

Inom den Libyska försvarsmakten formades en gräns mellan vad som kan benämnas som 

fackmän (professionals) och lojalister (loyalists). Fackmännen var de som inte yttrade några 

politiska åsikter, medan lojalisterna var de som visade öppet stöd för Gaddafiregimen. Vilken 

militär grad personalen i den Libyska försvarsmakten hade spelade mindre roll och det var 

lojalisterna som satt på de högsta posterna inom försvarsmakten vilket innebar större 

inflytande, medan fackmannaofficerare ofta avrustades. Gaddafiregimen använde sig även av 

landsförvisade officerare från bland annat Östtyskland som tillsammans med lojalisterna 

delade upp större enheter i försvarsmakten för att isolera oliktänkande och misstyckande 

gentemot regimen. Därigenom tillsågs att eventuella kritiska åsikter mot regimen inte spred 

sig till större delar av den Libyska försvarsmakten.75  

 

Några månader efter att Gaddafi kom till makten, i december 1969, utsattes han för ett 

kuppförsök ledd av försvars- och inrikesministrarna samt en mindre grupp officerare, men 

Gaddafi lyckades förhindra statskuppen. Kuppförsöket resulterade i en omorganisering av 

regeringen och Gaddafi tog över ansvaret för försvarsbudgeten. 1975 utsattes Gaddafi 

återigen för ett kuppförsök, denna gång ledd av officerare från Gaddafis innersta krets. 

Gaddafi lyckades undanröja hotet även denna gång och kuppförsöket resulterade i en 

utrensning av illojala medlemmar inom den Libyska försvarsmakten. Många av 

																																																								
72 Owen, Roger. State, power and politics in the making of the modern Middle East. Uppl. 3. Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2004. s 53-54.  
73 Pollack, Kenneth M. Arabs at war: Military effectiveness, 1948-1991. Lincoln, NB: University of Nebraska 
Press, 2002. s 360. 
74 Owen, 2004, s 54.  
75 El Fathaly, Omar I. och Palmer, Monte. Institutional Development in Qadhafi’s Libya. I Qadhafi’s Libya, 
1969-1994, Vandewalle, Dirk (red.). London: MACMILLAN PRESS LTD, 1995. s 172-173.  
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medlemmarna prövades i militär domstol och fick långa fängelsestraff eller dödstraff.76 

Kuppförsöket 1975 resulterade även i en rad åtgärder för att förhindra att de militära styrkorna 

skulle utgöra ett fortsatt hot mot regimen. Åtgärderna inkluderade att inga ordinarie militära 

enheter fick vara större än bataljons storlek, lojalister placerades på viktiga positioner oavsett 

om de hade de rätta kvalifikationerna eller inte och officerare flyttades frekvent mellan olika 

enheter för att undvika att officerarna byggde upp ett förtroende gentemot sin enhet. Gaddafi 

placerade även ut informatörer inom den Libyska försvarsmakten i syfte att övervaka de 

militära styrkorna åt regimen.77   

 

Åren 1980-1985 utsattes Gaddafiregimen för flertalet hot och ytterligare kuppförsök som 

resulterade i nya åtgärder riktade mot Libyens försvarsmakt. Ett stort antal högre officerare 

fängslades eller avrättades och de militära styrkornas resurser begränsades ytterligare. I vissa 

fall gick åtgärderna så långt att de militära styrkorna fråntogs möjligheten att öva med skarp 

ammunition utav rädsla att ammunitionen skulle användas för att störta regimen. Även 

underrättelseinhämtningen riktad mot den egna försvarsmakten utökades genom att placera ut 

underrättelseresurser och lojalister i de ordinarie enheterna i försvarsmakten som skulle 

fungera som ”loyalty support”.78 Gaddafiregimens underrättelapparat bestod av flera 

autonoma och överlappande enheter som använde sig av tortyr och informatörer för att 

komma över information om eventuella hot mot regimen.79 Regimen vidtog även åtgärder 

som benämns som ”divide and rule”, där den Libyska försvarsmakten delades upp utifrån 

bland annat stamtillhörighet i syfte att de skulle balansera ut varandra och därigenom utgöra 

ett mindre hot mot regimen.80 Den Libyska försvarsmakten fråntogs också stor del av det 

nationella ansvaret, vilket istället hamnade hos så kallade Revolutionary Committees och 

ledde bildandet av Jamahiriyyah Guard81, vilket var regimens huvudsakliga säkerhetsstyrka.82 

Nationell säkerhet innebar i första hand att skydda regimen och dess intressen.83  

 

																																																								
76 Holmes, David R. och Nelson, Harold D. National Security. I Libya, a country study, Uppl. 3, Nelson, Harold 
D. (red.). Washington D.C.: The American University, 1979. s 279.  
77 Pollack, 2002, s 364. 
78 Ibid., s 385-386. 
79 Holmes och Nelson, 1979, s 280. 
80 Sörenson och Damidez, 2014, s 163. 
81 Detta är den benämning som kommer att användas i denna uppsats, övriga benämningar inkluderar; 
”Revolutionary Guard” och ”Jamahiriyya Security Organization”.  
82 Pollack, 2002, s 385-386. 
83 Holmes och Nelson, 1979, s 242.  
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Regimens säkerhetsapparat var omfattande och bestod av flera olika institutioner, vissa mer 

framträdande än andra och en del existerade inte ”på pappret” men dess medlemmar satt än 

dock på inflytelserika positioner i den Libyska försvarsmakten. Gaddafiregimen förlitade sig 

på ett system av säkerhetsstyrkor, paramilitära styrkor och underrättelseenheter för att skydda 

regimen och bibehålla ordningen i landet, som alla svarade direkt under Gaddafi.84 De 

Revolutionary Committees som upprättades var från början avsedda för att mobilisera den 

libyska befolkningen men kom senare att bli ett instrument för att skydda regimens intressen, 

bland annat genom att göra sig av med den politiska oppositionen.85 En jämförelse mellan år 

1985 och 1997 visar att 1985 bestod regimens säkerhetsstyrkor av en brigad, medan 1997 

bestod säkerhetsstyrkorna av fem brigader, samtidigt som den reguljära armén minskade i 

numerär från 85’000 år 1985 till 50’000 år 1997,86  vilket kan indikera att Gaddafi inte litade 

på sina reguljära styrkor och istället förlitade sig på säkerhetsstyrkor för att skydda regimen.  

 

Under 1980- och 90-talet anklagade USA Gaddafi-regimen för att sponsra terrorism, bojkotta 

fredsprocessen i mellanöstern samt för försök att tillverka kärnvapen. Detta ledde till 

sanktioner mot bland annat Libyens främsta inkomstkälla, olja, samt till sammanstötningar 

mellan de båda ländernas militära styrkor. Sanktionerna förbjöd även all flygverksamhet till 

och från Libyen, vilket hindrade libyska muslimer från att genomföra pilgrimsresor till 

Saudiarabien. I Libyens grannländer växte också ett hot fram i form av militant islamism. 

Gaddafi menade att denna rörelse utnyttjade islam på ett sätt som inte var förenligt med hans 

egen syn på islam. För att bevisa att Gaddafi själv var en god muslim införde han bland annat 

den muslimska almanackan i Libyen och bröt mot sanktionerna att flygningar till och från 

Libyen inte fick äga rum, och tillät därigenom sin befolkning att genomföra pilgrimsresor. 

Gaddafi åskådliggjorde även hoten bestående av västvärlden och militant islamism i syfte att 

ena den libyska befolkningen kring regimen.87 

 

																																																								
84 Vandewalle, Dirk. A history of modern Libya. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. s 149-151.  
85 Mattes, Hanspeter. The Rise and Fall of the Revolutionary Committees. I Qadhafi’s Libya, 1969-1994, 
Vandewalle, Dirk (red.). London: MACMILLAN PRESS LTD, 1995. s 89. 
86 Eytan, Zeev. Libya. I The Middle East Military Balance 1985, Heller, Mark A. (red.). Jerusalem: Jaffee Center 
for Strategic Studies, 1986. s 166. jämför med: Shapir, Yiftah S. Libya. I The Middle East Military Balance 
1997, Heller, Mark A. och Shapir, Yiftah (red.). New York: Jaffee Center for Strategic Studies, 1999. s 280.  
87 Stycket sammanfattat ifrån; Vandewalle, 2006, s 132-135. och Ronen, Yehudit. Qadhafi and Militant 
Islamism: Unprecedented Conflict. Middle Eastern Studies Vol. 38, No. 4 (2002). s 1-13. 
http://www.jstor.org/stable/4284255 (Hämtad 2016-05-12).  
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[…] Qadhafi of Libya tries to camouflage internal functional failures and political 

repression by inventing both real and imaginary external threats […]88 

 

Gaddafi använde sig av anti-amerikanska budskap i sin argumentation och försökte 

mobilisera befolkningen genom att påpeka att ansvaret för Libyens nationella säkerhet och 

integritet låg hos samtliga Libyens medborgare.89 

4.3 Nekande strategier under Libyenkonflikten 
Under hela Libyenkampanjen användes tre olika ledningsstrukturer, NATOs ledning av OUP, 

ledningen av de inledande bombningarna mot Libyen innan OUP inleddes samt de nationella 

ledningsstrukturerna hos respektive bidragande stat.90 Gaub skriver att det under OUP 

genomfördes 26’323 flyguppdrag varav 9’658 var attackuppdrag.91 Detta styrks av NATOs 

hemsida där det står att över 26’000 flyguppdrag genomfördes och att 42% av dessa var 

attackuppdrag som skadade eller förstörde ungefär 6’000 militära mål.92 Attackuppdragen kan 

delas in enligt tre kategorier; nedtryckande av luftförsvar och ledning, taktiska insatser mot 

markstridsförband och strategisk bekämpning.93 De taktiska insatserna mot markstridsförband 

utgjorde ungefär hälften av attackuppdragen som utfördes under Libyenkonflikten94 och det är 

främst denna kategori som placeras under nekande strategier, tillsammans med attacker mot 

ledningsresurser. Efter analys av en sammanställning över 3’580 bekämpade mål i Libyen95 

kan 62% av de bekämpade målen placeras in under målval för nekande strategier. 

 

Under de inledande bombningarna mot Libyen anfölls förutom luftförsvarsanläggningar 

också C2-faciliteter och den franska kontingenten inledde attacker mot Gaddafis militära 

styrkor i syfte att hindra styrkorna från att nå rebellfästet i Benghazi.96 De flyguppdrag som 

genomfördes under Libyenkonflikten följde i stort utvecklingen på marken och riktades mot 

områden där regimlojala styrkor antingen utgjorde ett hot mot civila eller till fronterna mellan 

regimlojala styrkor och rebeller. Antalet genomförda attackuppdrag minskade även i takt med 
																																																								
88 Azar och Moon, 1988, s 83. 
89 Stycket sammanfattat ifrån; Vandewalle, 2006, s 132-135. och Ronen, 2002, s 1-13.  
90 Lindvall, Fredrik och Forsman, David. Internationella Insatser i Libyen 2011 - En analys av den militära 
kampanjen mot Gaddafis regim. Stockholm: FOI, 2012. s 34. http://www.foi.se/rapport?rNo=FOI-R--3447--SE 
(Hämtad 2016-04-02).  
91 Gaub, 2013, s 3. 
92 NATO. NATO and Libya (Archived): Fact and figures. 2015-11-09. 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_71652.htm?selectedLocale=en (Hämtad 2016-05-15).  
93 Lindvall och Forsman, 2012, s 37. 	
94 Ibid., s 37-40. 
95 Ibid., s 38 Figur 15.  
96 Nygren, 2014, s 111-115. 



Kd Christoffer Lundgren 2016-06-01 
OP SA 13-16 1OP303 

	 	 Sidan 27 av 40	

att områdena som hölls av regimlojala styrkor minskade i storlek.97 Attackerna mot de 

regimlojala styrkorna minskade deras förmåga att manövrera och således förmågan till 

motattacker mot rebellstyrkorna, vilket indikerar att fronterna blev alltmer statiska. Vartefter 

tiden gick riktades NATO-koalitionens attacker mot att tunna ut de regimlojala styrkornas 

fronter och de logistikflöden som syftade till att förstärka fronterna efterhand, vilket 

möjliggjorde offensiva operationer från rebellerna.98 Till en början var samordningen mellan 

rebellerna och NATO-koalitionen begränsad men detta förbättrades under hela operationen. 

Anledningen var troligtvis förbättrad samordning mellan NATO-koalitionens flygstridskrafter 

och rebellstyrkorna, där de senare understöddes av specialförband på marken. Bland annat när 

rebellerna intog Tripoli skedde detta genom en samordnad insats där NATO-koalitionens 

flygstridskrafter understödde rebellstyrkornas offensiv mot staden.99  

4.4 Deserteringar och avhopp under Libyenkonflikten 
Det finns uppgifter från Libyenkonflikten om deserteringar och avhopp av militära enheter, 

officerare och politiska makthavare, dock är uppgifterna begränsade. Tidigt i konflikten 

flydde två piloter ur det Libyska flygvapnet och landade med sina stridsflygplan på Malta den 

21 februari 2011. Piloterna begärde att få nödlanda men hävdade sedan att de flytt Libyen till 

följd av att de fått order att bomba den protesterande civilbefolkningen.100 Det skedde även 

avhopp från Gaddafis regering i form av bland annat Generalmajor Younis den 22 februari 

2011. Younis var inrikesminister och chef över de Libyska specialförbanden men kom efter 

avhoppet att bli chef över de militära styrkorna i rebellrörelsen. Med Younis avhopp till 

rebellsidan följde också 8’000 soldater, varav 3’000 var från de Libyska specialförbanden.101 

Många av Libyens diplomater och ambassadörer utomlands avgick även de och kritiserade i 

samband med sina avgångar Gaddafiregimen och hur protesterna i Libyen hanterades.102 Ett 

																																																								
97 Lindvall och Forsman, 2012, s 35, 39.  
98 Borghard, Erica D. och Pischedda, Constantino. Allies and Airpower in Libya. Parameters Vol. 42, No. 1 
(2012). s 69.  
99 Chapter One: Arab militaries and the Arab Awakening, 2012, s 13, 17.   
100 Peregin, Christian. Two Libyan fighter pilots defect to Malta. Times of Malta. 2011-02-22. 
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110222/local/two-libyan-fighter-pilots-defect-to-malta.351381 
(Hämtad 2016-05-18).  
101 Sammanfattat från: Beaumont, Peter. The key Libyans who have defected - and those who still support 
Gaddafi. The Guardian. 2011-03-31. http://www.theguardian.com/world/2011/mar/31/libya-gaddafi-defectors-
supporters (Hämtad 2016-05-18). och Stephen, Chris. Abdel Fatah Younis: from Gaddafi's right-hand man to 
Libya's rebel leader. The Guardian. 2011-07-28. http://www.theguardian.com/world/2011/jul/28/abdul-fatah-
younes-profile (Hämtad 2016-05-18). och Claiborne, Clay. The Assassination of General Abdul Fattah Younis. 
Daily Kos. 2011-08-07. http://www.dailykos.com/story/2011/8/7/1002918/- (Hämtad 2016-05-18).  
102 Libyan diplomats defect en masse. Al Jazeera. 2011-02-22. 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201122275739377867.html (Hämtad 2016-05-18).  
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uttalande som illustrerar den hårda kritiken mot Gaddafi ges av Hussein Sadiq al Musrati, 

dåvarande libysk diplomat på ambassaden i Kina:  

 

I used to work in this, the Hitler embassy […] I quit about four days ago, when I saw on 

TV my people being killed by Hitler, Gadhafi. I tell him: ’Finish! Game over. Get 

out!’103 

 

Al Jazeera rapporterar i februari 2011 att många från den Libyska armén har deserterat, följt 

av en artikel i maj som rapporterar att ytterligare 120 officerare och soldater har deserterat av 

den anledningen att de inte stöttar regimens beslut att använda dödligt våld mot civila104:  

 

There is a lot of killing, genocide ... violence against women. No wise, rational person 

with the minimum of dignity can do what we saw with our eyes and what he asked us to 

do.105 

 

I slutet av maj hade minst åtta av Gaddafis generaler tillsammans med en brigad ur Libyens 

försvarsmakt antingen deserterat och lämnat landet eller anslutit till rebellerna.106 

4.5 Krav på Gaddafiregimen och tvångsmaktens påverkan 
Den tredje mars 2011 krävde USAs president Barack Obama att Gaddafi skulle avgå, annars 

övervägdes alternativet att upprätta en NFZ över Libyen i ett första steg att skydda 

civilbefolkningen.107 Den 17 mars antogs UNSCR 1973 som innebar mandat att upprätta NFZ 

över Libyen samt att med alla nödvändiga medel skydda civilbefolkningen från attacker av 

Gaddafis styrkor. Dagen efter att resolutionen antogs uttalade Storbritanniens premiärminister 

att en internationell insats skulle inledas mot Libyen om inte Gaddafiregimen inledde ett 

omedelbart eldupphör.108 Efter antagandet av UNSCR 1973 uttalade Gaddafiregimen att ett 

eldupphör inleddes. Trots detta fortsatte de regimlojala styrkorna sin frammarsch mot 

																																																								
103 Libyan diplomats defect en masse, Al Jazeera, 2011-02-22. 
104 Sammanfattat från: Gaddafi struggles to keep control. Al Jazeera. 2011-02-24. 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201122445420412325.html (Hämtad 2016-05-18). och 'Scores 
defect' from Gaddafi's army. Al Jazeera. 2011-05-31. 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/05/20115308196965572.html (Hämtad 2016-05-18).  
105 'Scores defect' from Gaddafi's army, Al Jazeera, 2011-05-31. 
106 Sörenson och Damidez, 2014, s 160. 
107 Landler, Mark. Obama Tells Qaddafi to Quit and Authorizes Refugee Airlifts. The New York Times. 2011-03-
03. http://www.nytimes.com/2011/03/04/world/africa/04president.html (Hämtad 2016-05-18).  
108 Taylor, Claire. Military Operations in Libya. London: House of Commons Library, 2011. s 2-4.  
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Benghazi och i Misrata rapporterades att Gaddafis styrkor fortsatt brukade dödligt våld mot 

civila.109 

 

Den 14 april 2011 ställde NATO tydliga krav på Gaddafi och uttalade att operationerna 

kommer att fortsätta till dess att samtliga krav är uppfyllda. Kraven som ställdes löd:  

 

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

ended; 

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

mercenaries and other para-military forces, including from all populated areas they 

have forcibly entered, occupied or besieged throughout all of Libya […]; 

3. The regime must permit immediate, full, safe and unhindered humanitarian access to 

all the people in Libya in need of assistance.110 

 

I juli 2011 skriver The Telegraph att en rysk tjänsteman hävdar att Gaddafi har erbjudit sig att 

lämna sin position som landets ledare, men bara om hans son står som efterträdare. Detta 

förnekas dock av Gaddafiregimen själva.111 Inga andra tecken på att regimen ska ha 

accepterat de ställda kraven har återfunnits.  

4.6 Sammanfattning och återkoppling till teori 
Nedan presenteras det kausala samband som identifierades i metodkapitlet i syfte att 

återkoppla de empiriska fynden till teorin.  

																																																								
109 Libya declares ceasefire but fighting goes on. Al Jazeera. 2011-03-18. 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/03/2011318124421218583.html (Hämtad 2016-05-18).  
110 NATO. Statement on Libya. 2011-04-14. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_72544.htm 
(Hämtad 2016-05-18). 
111 Blomfield, Adrian. Col Muammar Gaddafi 'offers to give up power in Libya'. The Telegraph. 2011-07-05. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-
offers-to-give-up-power-in-Libya.html (Hämtad 2016-05-21).  
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Fig.3

 
 

De empiriska fynden visar att Gaddafiregimen använde sig av säkerhetsstyrkor och andra 

resurser för att se till att befolkningen och den Libyska försvarsmakten var fortsatt lojala, 

samt för att göra sig av med oliktänkande. Regimen använde sig även av vilseledning i form 

av att åskådliggöra externa hot mot landet och därigenom få befolkningen att enas bakom 

regimen.  

 

I Gaddafis ögon utgjorde Libyens försvarsmakt ett hot mot regimen, där regimen utsattes för 

flertalet kuppförsök genom åren. Till följd av detta tillämpades kuppförhindrande åtgärder 

syftande till att minska försvarsmaktens förmåga att motsätta sig regimen, bland annat genom 

att dela upp försvarsmakten i mindre enheter och att placera underrättelsepersonal i de 

ordinarie förbanden. Med bakgrund av ovanstående kan Gaddafiregimen ha underminerat 

försvarsmaktens förmåga att stå emot och anpassa sig till nekande strategier från en extern 

angripare.  

 

Undersökningen av flygstridskrafternas uppträdande visar att nekande operationer 

genomfördes i Libyen och att samtliga kriterier som presenterades i operationaliseringen går 

att återfinna i konflikten. Undersökningen visar också att majoriteten av de utslagna målen går 

att placera in under målval för nekande operationer. Detta tillsammans med att flyguppdragen 

i stort följde utvecklingen på marken, samt minskningen i antalet genomförda attackuppdrag i 

takt med att de av regimen kontrollerade områdena minskade i storlek kan vara ett tecken på 

att militära mål var i fokus. Detta kan således indikera att nekande strategier föredrogs 

framför strategier syftande till att slå ut det politiska ledarskapet (exempelvis decapitation).  
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Under Libyenkonflikten skedde stora mängder avhopp och deserteringar, både från politiskt 

uppsatta personer och från den Libyska försvarsmakten. Undersökningen visar att den främsta 

orsaken till avhoppen tenderar vara minskat stöd för Gaddafi och det sätt som regimen 

hanterade protesterna på. Detta tillsammans med att en stor del av avhoppen skedde i ett tidigt 

skede i konflikten indikerar att nekande strategier troligtvis inte var orsaken.  

 

Undersökningen identifierar tre tillfällen då krav har ställts på Gaddafi. Trots de ställda 

kraven skedde ingen förändring i regimens beteende och stridigheterna fortsatte fram till 

Gaddafis död samt rebellernas erövring av Sirte. Libyenkonflikten är således ett misslyckande 

ur ett tvångsmaktsperspektiv.  

4.7 Motsägande faktorer och osäkerheter 
Förutom att den Libyska försvarsmaktens förmåga kan ha påverkats av regimens rädsla för 

statskupp kan försvarsmakten också ha påverkats av ekonomiska faktorer. Till följd av 

sanktioner och sänkta oljepriser var stora delar av materielen och fordonsparken förrådsställd, 

vilket gav Libyens försvarsmakt smeknamnet ”the world’s largest scrapyard”112.  

 

Till viss del kan de kuppförhindrande åtgärderna ökat den Libyska försvarsmaktens förmåga.  

Då försvarsmakten fråntogs stor del av ansvaret för den nationella säkerheten kan förmågan 

till att genomföra internationella operationer ha förbättrats.113  

 

På grund av de olika ledningsstrukturerna under Libyenkonflikten är statistik för samtliga 

genomförda flyguppdrag i många fall inkomplett114, därför bör underlaget som presenteras 

under rubrik ”4.3” betraktas som indikativt snarare än fakta.  

 

Bristande underlag gällande deserteringar och avhopp samt orsakerna till detta komplicerar 

eventuella slutsatser att avhoppen skulle kunna vara en effekt av nekande strategier. De 

empiriska fynden visar snarare att avhopp skedde på grund av minskat stöd för 

Gaddafiregimen och hur regimen hanterade protesterna i landet.  

																																																								
112 Brom, Shlomo. Introduction. I The Middle East Military Balance 1999-2000, Brom, Shlomo och Shapir, 
Yiftah (red.), Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs, 2000. s 18.  
113 Pollack, 2002, s 364. 
114 Lindvall och Forsman, 2012, s 34.	
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5. Resultat, Diskussion och Reflektion  
Detta kapitel inleds med att besvara frågeställningen utifrån undersökningen. Därefter 

diskuteras resultaten för att sedan återkopplas mot problemformulering, syftet med uppsatsen, 

forskningsläget samt vilken relevans resultaten har för yrkesutövningen. Slutligen sker en 

reflektion kring uppsatsens tillvägagångssätt och förslag ges avseende vidare forskning.  

5.1 Svar på frågeställning  
- På vilket sätt kan utfallet i Libyenkonflikten 2011 förklaras i termer av bristande 

inhemsk legitimitet hos Gaddafiregimen och nekande tvångsmakt? 

 

Libyens försvarsmakt påverkades under flera årtionden av Gaddafis rädsla för statskupp. Efter 

flertalet misslyckade kuppförsök hade försvarsmakten flera gånger utsatts för 

omorganiseringar och försvarsmakten utsattes för ständig övervakning från regimens sida. 

Kritiska åsikter mot regimen kunde resultera i långa fängelsestraff eller dödsstraff. 

Kompetens belönades inte utan ansågs snarare utgöra ett hot och enheter begränsades från att 

genomföra övningar med skarp ammunition. Försvarsmakten nedprioriterades och fråntogs 

till stor del ansvaret för den nationella säkerheten till förmån för regimens säkerhetsstyrkor. 

Tidigt i konflikten skedde avhopp och deserteringar där avhopparna i vissa fall anslöt till 

rebellstyrkorna. Avhoppen har dock inte kunnat härledas till NATO-koalitionens användning 

av nekande strategier.  

 

Användningen av nekande strategier bidrog till att möjliggöra offensiva operationer för 

rebellerna samt till att tunna ut de regimlojala styrkornas fronter. Bland annat så understödde 

flygstridskrafterna rebellernas intagande av Tripoli. Användningen av nekande strategier kan 

således ha möjliggjort rebellernas seger på marken. Det finns dock inga empiriska fynd som 

visar att nekande strategier ska ha lett till framgångsrik tvångsmakt.  

 

Med bakgrund av ovanstående kan den inhemska legitimiteten hos Gaddafiregimen till viss 

del förklara utfallet i konflikten. Detta eftersom att Libyens försvarsmakt redan från början 

kan ha varit en försvagad organisation med låg motståndskraft, på grund av faktorer som kan 

härledas till inhemsk legitimitet. Den Libyska försvarsmaktens förmåga till nationellt försvar 

kan också ifrågasattas då de till stor del fråntagits denna uppgift. Även om insatsen är ett 

misslyckande ur ett tvångsmaktsperspektiv och nekande tvångsmakt således inte kan förklara 
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utfallet, kan flygstridskrafternas användning av nekande strategier till viss del ha möjliggjort 

rebellernas seger på marken.  

5.2 Diskussion 
Analysen och svaret på frågeställningen visar att bristande inhemsk legitimitet hos 

Gaddafiregimen till viss del kan förklara utfallet i konflikten. Flygstridskrafternas användning 

av nekande strategier kan även det ha varit en bidragande orsak, även om användandet av den 

nekande operationskonsten aldrig resulterade i framgångsrik tvångsmakt. Respektive del av 

teorin kan således utgöra möjliga förklaringar till utfallet i konflikten, dock i olika 

utsträckning. Det finns dock inga empiriska fynd som visar att det kan ha funnits ett samband 

mellan de två delarna, det vill säga att avhopp och deserteringar skedde till följd av 

användningen av nekande strategier. Studien visar således att det samband som Belkin 

beskriver mellan bristande inhemsk legitimitet och nekande tvångsmakt inte kunde förklara 

utfallet i Libyenkonflikten.  

 

Den ena sidan av den tidigare forskningen lyfter bland annat fram insatsens relativt låga 

kostnad samt att inga dödsfall inträffade på NATO-koalitionens sida som argument för att 

OUP anses som en modell för framtida konflikter. Libyenkonflikten i sig är ett komplicerat 

fall där den andra sidan av forskningsdebatten argumenterar för att varje krig eller konflikt är 

unik, och varnar därigenom för att dra generella slutsatser om Libyenkonflikten. Denna 

uppsats har undersökt de bakomliggande faktorer som kan utgöra möjliga förklaringar bakom 

NATOs framgång i Libyenkonflikten. Uppsatsens resultat visar att bristande inhemsk 

legitimitet hos Gaddafiregimen och flygstridskrafternas användning av nekande strategier kan 

utgöra möjliga förklaringar eller kan ha varit bidragande till NATO-koalitionens framgång i 

Libyen. Relaterat till den tidigare forskningen bör således dessa resultat tas i beaktning om ett 

likande koncept förväntas fungera i framtiden, eller om OUP ska anses som en modell för 

framtida militära interventioner. Med detta sagt menas inte att Gaddafiregimen är unik i 

termer av bristande inhemsk legitimitet, men att detta kan vara en möjlig förklaring till 

framgången och av den anledningen bör uppmärksammas innan det dras generella slutsatser 

om Libyenkonflikten och OUP. Krig och konflikter är komplexa och utfallen är beroende av 

ett stort antal faktorer, likaså torde heltäckande förklaringsmodeller vara komplexa.  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att ge militära beslutsfattare ett utökat 

beslutsunderlag i termer av när ett liknande koncept som det som användes i Libyen kan 
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komma att vara effektivt i framtida konflikter. Även om varken bristande inhemsk legitimitet 

eller nekande tvångsmakt utgör heltäckande förklaringsmodeller som direkt kan härledas till 

utfallet så visar resultaten av undersökningen särskilt att bristande inhemsk legitimitet kan 

utgöra en möjlig förklaringsfaktor. Således menar den här studien att en motståndares 

inhemska politiska förhållanden i allmänhet och inhemsk legitimitet i synnerhet bör tas i 

beaktning av militära beslutsfattare om ett liknande koncept förväntas vara effektivt i 

framtiden.  

 

Resultatens relevans för officersprofessionen inkluderar det som diskuterats ovan relaterat till 

syftet med uppsatsen. En bedömning av motståndaren är grundläggande vid planering och 

genomförande av militära operationer. Sådana bedömningar tenderar dock att utgöras av 

”hårda data”, till exempel vilka materiella tillgångar och förmågor motståndarens militära 

styrkor har. En utökad bedömning av motståndaren som inkluderar hur inhemska politiska 

förhållanden påverkar de militära styrkorna kan således vara ytterligare en bedömningspunkt 

att ta i beaktning vid planering och genomförande av militära operationer i framtiden.  

5.3 Reflektion 
Nedan reflekteras kring val av metod, det empiriska materialet och det teoretiska ramverket i 

syfte att framföra kritik mot uppsatsen och resultaten, samt vad som hade kunnat göras 

annorlunda för att ge ett bättre svar på frågeställningen.  

 

Bristande empiriskt material gällande avhopp och deserteringar har försvårat eventuella 

slutsatser att avhoppen skulle kunna vara en effekt av användningen av nekande strategier. 

Det material som använts och som gått att få tag på visar istället andra anledningar bakom 

avhoppen. En bredare definition eller utvidgning av legitimitetsbegreppet inom ramen för 

denna uppsats hade eventuellt kunnat påvisa att avhoppen var en direkt effekt av bristande 

inhemsk legitimitet hos Gaddafiregimen, till skillnad från att det skulle vara en effekt av 

nekande strategier, vilket teorin utgår ifrån. Således hade en utvidgning av 

legitimitetsbegreppet möjligen lett till att fler händelser under konflikten hade kunnat 

återkopplas mot det teoretiska ramverket och följaktligen även mot frågeställningen.  

 

Teorins två ingående delar har i olika utsträckning viss förklaringskraft till utfallet i 

konflikten, men att regimens bristande inhemska legitimitet ska ha påverkat effektiviteten av 



Kd Christoffer Lundgren 2016-06-01 
OP SA 13-16 1OP303 

	 	 Sidan 35 av 40	

nekande strategier har inte kunnat styrkas av undersökningen. Det är således mer sannolikt att 

teorins olika delar verkade parallellt med varandra och påverkade utfallet på olika sätt.  

 

Metodvalet i denna uppsats, det vill säga en en-fallstudie med kvalitativ textanalys, försvårar 

eventuella generaliseringar av resultaten. Därav är det inte möjligt att ogiltigförklara den teori 

som valts, annat än att teorin i sin helhet inte kunde förklara utfallet i detta fall. Författaren 

har eftersträvat tydlighet och transparens genom hela forskningsprocessen i syfte att öka 

uppsatsen reliabilitet. Även i tolkningsprocessen av det empiriska materialet har författaren 

eftersträvat ett kritiskt förhållningssätt och motsägande empiriska fynd har redovisats. Trots 

tydlighet och ett kritiskt förhållningssätt är författarens subjektivitet ändå något som bör tas i 

beaktning vid användning av en kvalitativ metod, och resultaten som presenterats i denna 

uppsats bör av den anledningen ses som indikativa och vägledande, snarare än definitiva.  

5.4 Förslag till vidare forskning  
Givet forskningsdesignen och syftet med denna uppsats är resultatens generaliserbarhet 

begränsade, som ovan nämnt kan resultaten som presenterats inte ogiltigförklara Belkins teori 

annat än att teorin i sin helhet inte kunde förklara utfallet i detta fall. Därför är en 

teoriprövande studie av Belkins teori relevant för den fortsatta forskningen. Även forskning 

kring hur inhemska politiska förhållanden påverkar militär förmåga utgör en ansats för 

fortsatta studier. 
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