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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka författarens hypotes om att Warden och 

Papes teorier om luftmakt utgår från ett stormaktsperspektiv vilket minskar deras 

överförbarhet för mindre stater. I uppsatsens redogörs och blottläggs Wardens och Papes 

luftmaktsteorier för att förstå deras bakomliggande resonemang och krav.  

  

Ett urval av teoretikernas texter har analyserats enligt Fabers analysmodell vilket genererat 

en fragmenterad men analyserbar bild över respektive teori. Underlaget möjliggjorde för 

författaren att besvara uppsatsens två frågor: Vilka är huvuddragen i respektive teori? Vilka 

grundläggande förmågor är framträdande i respektive teori? 

 

Huvuddragen i Wardens teori kan sammanfattas med samhällets sårbarhet, parallell attack 

samt systemkollaps. Huvuddragen i Papes teori kan sammanfattas med att orsaka förluster, 

gemensam operation samt vinna territorium. Undersökningen visade att underrättelser, 

rörlighet samt skydd är framträdande förmågor i Wardens teori samt att uthållighet är 

framträdande i Papes teori. 

 

Avslutningsvis anser författaren att undersökningens resultat verifierar uppsatsens hypotes 

om luftmaksteoriernas stormaktsperspektiv minskar dess överförbarhet för mindre stater. 
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1 Inledning   

Under slutet av 1700-talet erhöll bröderna Montgolfier stor uppmärksamhet av det franska 

hovet när de lyckades med konststycket att sända upp ett får, en anka samt en tupp i en 

varmluftsballong. Flygturen varade i åtta minuter och transporterade sällskapet cirka tre 

kilometer.  De innovationsrika bröderna och de franska kungligheterna hade förmodligen 

blivit tämligen överraskade om de haft vetskapen om hur stor påverkan nyttjandet av den 

tredje dimensionen skulle komma få i framtiden.
1
 

Hundra år efter ovanstående händelse användes luftmakt för första gången som del i den 

militära apparat som kom att forma dagens Europa. Inledningsvis användes flygplan och 

ballonger främst till spaning men första världskrigets defensiva dödläge bidrog till att 

luftmaktens roll utvecklades. Tidigt insågs den stora potentialen som fanns i luftarenans 

hinderfrihet vilket påskyndade utvecklingen.  

Erfarenheterna och slutsatserna från första världskriget var tydliga. Bombflygplanen var 

överlägsna jaktflygplanen när det kom till höjd- och fartprestanda. Samtidigt var försvararen 

hänvisad till optisk spaning för att erhålla förvarning. Dessa faktorer gjorde det svårt att värja 

sig mot luftangrepp eftersom försvararen alltid befann sig i ett efterläge och tvingades reagera 

istället för agera. Asymmetrin mellan offensiv och defensiv var också utgångspunkten för de 

tidiga luftmaktsteoretikerna.
2
  

Den italienska officeren Giulio Douhets slutsats var att defensiven var meningslös vilket 

innebar att luftstridskrafterna i huvudsak skulle bestå av bombflygplan
3
. Dessa skulle flyga 

förbi motståndarens markförband för att slå direkt mot motståndarens befolkning. Med detta 

som bakgrund myntade den brittiska politikern Stanley Baldwin det klassiska uttrycket ”[...] 

the bomber will always get through.”
4
 som summerar huvuddelen av de tidiga 

luftmaktsteoretiska tankegångarna. 

Den tekniska utvecklingen av jaktflygplanen och radarns intåg bidrog dock till att antagandet 

om bombflygets överlägsenhet till del falsifierades under andra världskriget när 

                                                           
 

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Montgolfier hämtat den 2014-04-08 
2 Se The Paths to Heaven, kapitel ett samt två. Med de tidiga luftmaktsteoretikerna avses Douhet, Slessor 
samt Trenchard som alla menade att luftstridskrafterna i grunden var ett offensivt vapenslag.  
3 Philip S. Meilinger, The Paths of Heaven, the evolution of airpower theory, Alabama, Air University Press, 
1997, s.9  
4 http://en.wikipedia.org/wiki/The_bomber_will_always_get_through hämtad 2014-05-11 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Montgolfier
http://en.wikipedia.org/wiki/The_bomber_will_always_get_through
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Storbritannien lyckades motstå Tysklands luftoffensiv mot de brittiska öarna. Å andra sidan 

går det att argumentera för att antagandet vann förnyad kraft i samband med fällningarna av 

atombomberna över Japan. Detta får stöd från Meilinger som menar att Douhets tidiga teorier 

om luftstridskrafternas inneboende möjligheter har fått en ökad träffsäkerhet i takt med 

teknikutvecklingen
5
. 

Poängen med att beskriva luftmaktens födelse och tidiga utveckling är att belysa de första 

tankarna som berörde begreppet strategisk bombning. Douhets idéer om att bomba 

civilbefolkningen kan i dag te sig absurda men var utifrån dåtidens teknologiska kontext och 

förutsättningar följden av ett, om än folkrättsligt tveksamt, logiskt resonemang. I dagsläget 

finns det dock ingen som fullt ut förespråkar Douhets val av befolkningen som mål men 

tankarna om den strategiska bombningens vara eller icke vara finns i idag i allra största grad 

kvar.  

1.1 Problemställning 

Arbetets första utgångspunkt är ett antagande om att luftmaktsteorier är utformande utifrån ett 

stormaktsperspektiv.  Antagandet får stöd från Ångström och Widén som menar att vissa av 

luftmaktsteorierna förutsätter ”[...] tillgång till kapitalintensiv högteknologi som vanligen 

associeras med stormakter och deras jämförelsevisa större försvarsbudgetar”
6
. Karl Meuller för ett 

liknande resonemang och hävdar “[…] American theorists have a powerful though unsurprising 

tendency to consider the use of coercive air power almost exclusively from the perspective of the 

United States […]”
7
.  

Ovanstående antagande bör vidareutvecklas genom att definiera vad som är utmärkande för 

en stormakt och vilken påverkan detta kan ha på luftmaktsteorierna. Jeppsen och Tjøstheim 

använder den svenska professorn Rudolf Kjellén för att definiera vad som utmärker en 

stormakt. 

Stormakten är icke främst ett matematiskt utan ett dynamiskt, icke ett etniskt eller 

kulturellt utan ett fysiologiskt begrepp. [...] Stormakten är principiellt en enhetlig och 

stark, med rika maktmedel rustad vilja. [...] Vi tillägger: vilja till mera makt. [...] 

                                                           
 

5 Philip S. Meilinger, The Paths of Heaven, the evolution of airpower theory, Alabama, Air University Press, 
1997, s.1 
6 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder 2005, Stockholm: Försvarsmakte, 2005, s.245 
7 Karl Mueller (1998) Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power, Security Studies, 

7:3, S.226 



Erik Bengtsson Självständigt arbete Sida 5 av 46 

OP 11-14 2014-05-25 

Stormakter äro expansiva kroppar. Därför ser vi dem alla uppträda med ett, större 

eller mindre, bihang av intressesfärer.
8
 

Utifrån detta menar Jeppsen och Tjøstheim att en stormakt är mer än landets storlek och dess 

resurser, det måste också finnas en vilja att nyttja sin makt för att främja sina intressen
9
. I 

definitionen är skrivningarna vilja till mera makt samt stormakter äro expansiva kroppar 

särskilt intressanta då det enligt författaren implicit innebär ett offensivt förhållningssätt mot 

sin omvärld vilket också borde återspeglas i de teorier som ligger bakom nyttjandet av dess 

maktmedel.  

Teoriernas stormaktsperspektiv kan enligt författaren vara problematiskt för mindre stater. 

Detta eftersom teoriernas bakomliggande antaganden kanske inte alltid korrelerar med en 

mindre stats möjligheter och ambitioner. Bjerga och Haaland menar också att mindre stater 

har att förhålla sig till de doktriner som stormakter använder. De menar att mindre stater inte 

har de resurser som krävs för att utveckla egna tankesätt. Förutom det rent ekonomiska finns 

det också ett mervärde i att efterlikna stormakternas doktriner i utifrån interoperabilitet
10

. 

Även om deras resonemang i huvudsak syftar på doktrin menar författaren att steget mellan 

doktrin och teori hänger ihop vilket gör att deras slutsatser till del är överförbara. 

Ovanstående resonemang kan sammanfattas i en enkel hypotes om att luftmaktsteoriernas 

stormaktsanknytning minskar deras överförbarhet för en mindre stat. Stormakternas starka 

ställning i utvecklingen av både teorier och doktriner har gjort att alternativen är få. Det som 

återstår för mindre stater är att helt enkelt förhålla sig till de teorier som finns idag. Den 

naturliga följdfrågan blir då, vilka teorier finns det? Svaret på frågan kan hämtas i 

luftmaktsteorins mest centrala diskurs som enkelt uttryckt handlar om hur luftmakt bäst 

nyttjas.  

Den ovan nämnda diskursen tar sin utgångspunkt i det faktum att luftstridskrafter är 

teknologiskt avancerade vilket gör dem till en dyr och begränsad resurs. Detta innebär att 

prioriteringar och vägval måste göras. Ångström och Widén menar att: ”Den helt centrala 

                                                           
 

8 Tommy Jeppsen, Inge Tjøstheim, Militärstrategiskt tänkande i ett småstatsperspektiv, Försvarshögskolan, 

2005, s.12  
9 Jeppsen, Tjøstheim, Militärstrategiskt tänkande i ett småstatsperspektiv, s.12 
10 Kjell Inge Bjerga, Torun Laugen, Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States, i 

Journal of Strategic Studies, volym 33, nummer 4, 2010, s.505-533 
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problemställningen är hur effektiv luftmakt är i en stats maktutövning.”
11

. Hur luftmakt mest 

effektivt nyttjas samt huruvida luftstridskrafter ensamt kan vinna krig har varit och är 

fortfarande en vattendelare för luftmaktsteoretiker.  Den ena sidan menar att luftmakt ska ses 

som en fristående och självständig strategisk resurs som ensamt kan fälla avgörandet medan 

de andra menar att luftstridskrafter kommer till sin rätt på operativ-taktisk nivå och då som 

understödjande stridskraft.
12

  

En av anledningar till varför denna diskurs existerar kan härledas till svårigheten i att mäta 

effekten med strategisk bombning. Gian P. Gentile utvecklar detta i sin bok How effective is 

strategic bombning och skriver att strategiska effekter aldrig kan värderas genom att mäta i 

vilken utsträckning mål blivit fysiskt bekämpande. För att mäta strategiska effekter måste 

istället hela systemet analyseras vilket kräver tillgång till information som kan vara 

svårtillgänglig.
13

 

Två amerikanska luftmaktsteoretiker som representerar var sin sida i denna diskurs är John 

Warden och Robert Pape. Warden förespråkar ett strategiskt användande av luftmakt och 

Pape hävdar att strategisk bombning inte fungerar och därför bör luftmakt användas taktiskt. 

Efter Gulfkrigets slut har de båda producerat ett antal böcker och artiklar om sina respektive 

teorier. Även om deras verk snart är tjugo år gamla tillhör de båda fortfarande de mest 

inflytelserika teoretikerna i ämnet
14

.   

En relevant fråga att ställa sig är varför teorierna i sig är intressanta som studieobjekt. 

Reuterdahl menar att luftmaktsteori kanske bör ses som overifierade hypoteser. Bakom denna 

slutsats ligger krigets kaosartade natur och tillhörande friktioner vilket gör krig och dess 

komplexa mekanismer svåra att vetenskapligt mäta. Vidare för Reuterdahl ett resonemang om 

oavsett hur man väljer att se på luftmaktsteori är de intressanta, men också nödvändiga, som 

studieobjekt eftersom teoriernas tillämpningar har mycket stora konsekvenser för stater och 

aktörer i allmänhet men kanske för människoliv i synnerhet.
15

  

                                                           
 

11 Jerker Widén, Jan Ångström, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, 2005, s.243 ff 
12 Jerker Widén, Jan Ångström, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, 2005, s.244 
13 Gian P. Gentile, How effective is strategic bombing: lessons learned from world II to Kosovo, New York: 
New York University Press, 2001, Passim. 
14 Om Wardens inflytande, Martin Van Creveld, The Age of Airpower, New York: Public Affairs 2011, s.242 f, 
322 
15 Jan Reuterdahl i Nils Marius Rekkedal, Luftmakt – en antologi, Stockholm: Försvarshögskolan, 2003, s. 
267 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska Wardens och Papes teorier. Granskningen görs för att 

undersöka författarens hypotes om att stormaktsperspektivet kan innebära problem när mindre 

stater skall använda sig av befintliga luftmaktsteorier. Uppsatsen kommer således att 

inledningsvis beskriva Wardens respektive Papes teorier i syfte att förstå vad som krävs för 

att använda sig utav dem. 

Författaren vill här passa på att poängtera för läsaren att uppsatsens huvudsakliga syfte inte är 

att ställa respektive teori mot varandra. En viss jämförelse kommer däremot göras i 

uppsatsens sista del men då i ljuset av vilka förmågor som är centrala i respektive teori.  

1.3 Frågeställningar 

Syftet är nedbrutet till två frågor:  

a) Vilka är huvuddragen i Wardens och Papes teorier om luftmakt? 

b) Vilka grundläggande förmågor är framträdande i respektive teori? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till att omfatta följande artiklar.  

Av Pape: The limits of precision‐guided air power
16

 samt The air force strikes back: A reply 

to Barry Watts and John Warden
17

. 

 

Av Warden: Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win
18

 samt The 

Enemy as a System
19

. 

 

Samtliga artiklar kan ses som inlägg i den ovan beskrivna luftmaktsteoretiska diskursen. 

Förutom The Enemy as a System är övriga texter skriva som repliker till varandras texter. 

Detta kommer enligt författaren bidra till att respektive teori ytterligare kan nyanseras. 

                                                           
 

16 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2 
17 Robert A. Pape (1997) The air force strikes back: a reply to Watts and Warden, Security Studies, 7:2 
18 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 

Security Studies, 7:2 
19 Warden, John A, The Enemy as a System, Air Power Journal, Volume VIV, No. 1, 1995 
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1.5 Krigföringsnivåer – ett centralt begrepp 

Krigföringsnivåer är ett begrepp och hjälpmedel för att beskriva militär verksamhet. Antal 

nivåer och innebörd kan skilja något beroende på källa. Försvarsmakten delar in det i fyra 

nivåer, politiskstrategisk, militärstrategisk, operativ, och taktisk. Nivåerna överlappar 

varandra men markerar ändå en inbördes hierarki. Den strategiska nivån kan generellt sägas 

alltid vara överordnad de undre.
20

  

I denna uppsats förekommer framförallt begreppen strategisk och taktisk och används i 

huvudsak för att markera vilken del av fienden som avses påverkas. I uppsatsen kan taktisk 

nivå förstås som att effekterna ska åstadkommas i närheten till fronten eller slagfältet och 

strategisk nivå handlar om en stats beslutsapparat. 

1.6 Författarens förförståelse 

Författaren har en bakgrund som specialistofficer i flygvapnet och har sedan sju år i huvudsak 

arbetat med flygstridsledning. Författaren har även arbetat som instruktör och lärare inom 

samma område vilket har gett en god förståelse för luftkrig på taktisk nivå. Förförståelsen kan 

samtidigt vara begränsande i det att viss fakta och samband tas för givet.  

1.7 Tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har författaren hittat förhållandevis lite forskning där teorierna studeras i 

syfte att undersöka deras överförbarhet för en mindre stat. Detta kan användas för att markera 

den inomvetenskaplig lucka som motiverar uppsatsens ämne. Bristen på tidigare forskning 

innebär samtidigt att författaren behöver anamma ett öppet och ödmjukt förhållningssätt till 

de eventuella slutsatser som arbetet kommer producera. Nedan kommer författaren redovisa 

vad som tidigare skrivits som är relevant för uppsatsens frågeställningar.  

Flertalet uppsatser har skrivits på Försvarshögskolan som alla i viss mån har använt Warden 

som teoretisk utgångspunkt. Robert Wiesner har i sin tur använt dessa uppsatser som empiri 

för att undersöka om allmängiltigheten i Wardens teorier är ett problem eller ej
21

. I praktiken 

svarar undersökning på hur Warden tolkas av ett antal studenter vid Försvarshögskolan. I 

Wiesners slutdiskussion konstateras att studenterna inte alltid använt hela Wardens teori utan 

                                                           
 

20 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2011, s.47 ff 
21 Robert Wiesner, Hur tolkas Warden, Försvarshögskolan  
< http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:632715> hämtad 2014-05-06 

http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:632715
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endast valda delar som passar sin egen frågeställning. Detta identifieras som ett problem då 

det kan leda till alltför stora slutsatser om teorins giltighet i specifika situationer.
22

 Även om 

Wiesners resonemang endast gällde tolkningen av Warden finns det en risk att samma gäller 

för Pape. Wiesners frågeställning har också fungerat som ett syfte eftersom författaren inte 

alls betraktar Wardens teorier som allmänna. 

Barry D. Watts publicerade 1996 en artikel som kritiserade Papes undersökning och 

resonemang. Den huvudsakliga poängen är att Pape använder ett alltför enkelt sätt att betrakta 

verkligheten. Watts menar att verkligheten är komplex och att man i egenskap av forskare 

därför bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser.
23

  

John Andreas Olsen har författat boken John Warden and the renaissance of American Air 

Power. Som titeln avslöjar avhandlar boken Wardens teorier men också Warden som person. 

Uppsatsen utgår i första hand från de valda teoretikernas egna skrifter men Olsens bok är 

givetvis värdefull eftersom hans resonemang bidrar till en ökad förståelse. 

Rickard Lindborgs skrev 2003 uppsats om Warden och ACTS där Wardens originalitet 

undersöktes. Uppsatsen delar den inledande analysen av Warden. Lindborgs uppsats har 

fungerat som inspirationskälla till hur luftmaktsteori kan analyseras med hjälp av Fabers 

analysmodell.
24

 

2 Teori och metod 

Uppsatsen handlar om att problematisera och kritiskt granska teorier. Teorierna har därför en 

naturlig och central roll i undersökningen och dess utformning. Utifrån detta anser författaren 

att uppsatsens teorianknytning är tillgodosedd.  

Arbetets frågeställningar är av beskrivande och tolkande karaktär och 

undersökningsmaterialet utgörs uteslutande av texter. Johanessen och Tufte menar tolkningar 

av teoretiska textutsnitt är utmärkande drag för den kvalitativa ansatsen. Att angripa text 

kvalitativt kan sammanfattas med två avsikter, att komprimera och systematisera för att göra 

                                                           
 

22 Robert Wiesner, Hur tolkas Warden?, Försvarshögskolan, s.28 f 
23 Barry D. Watts (2007), Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies, Security 

Studies, 7:2, s.115-171 
24 Rickard Lindborg, Luftmaktsteori: en jämförelse mellan Warden och ACTS, Försvarshögskolan 
http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:428720 hämtad 2014-05-05 

http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:428720
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materialet analyserbart samt att utveckla tolkningar och perspektiv av materialets information. 

Dessa avsikter stämmer också väl med undersökningens ambition och vidare upplägg.25  

Analys av meningsinnehåll är en av flera metoder inom den kvalitativa textanalysen. Fokus 

ligger på att få fram materialets mening och betydelse vilket gör att metoden kommer används 

som metodmässig ram. Kodning och kategorisering av textmaterialet är en central process i 

metoden och används för att skapa överblick för vidare analys. Konkret sker detta genom att 

texten systematiskt gås igenom och intressanta och relevanta textelement markeras i 

marginalen med en kod som betecknar vilken information avsnittet anger. Koderna och 

tillhörande textelement kan sedan ordnas i kategorier som kan tas fram antingen induktivt 

eller deduktivt.
26

  

Innan kodningen sker kommer författaren att sammanfatta sitt helhetsintryck av 

undersökningsmaterialet. Steget är en del av analysprocessen och syftar till identifiera textens 

centrala teman och skapa sig en första förståelse. Steget kommer enligt författaren också 

hjälpa läsaren genom att introducera undersökningsmaterialet. 

Författaren avser att ta hjälp av en analysmodell som presenterats av Faber men som i 

grunden tagits fram av Pape samt Ehrhard. Modellen kommer används då den är speciellt 

designad för att analysera och förstå luftmaktsteori. Övergripande innehåller den sex 

analyssteg, resultat, förmåga, strategi, målval, mekanismer samt tidpunkt. Tillsammans 

belyser de enligt Faber hur luftmaktsteori fungerar i praktiken.
27

 Analysstegen kommer att 

användas för att ordna och kategorisera textmaterialet på det sätt som föregående stycke 

beskrev. 

Genom denna analysprocess kommer undersökningsmaterialet reduceras till en koncentrerad 

och uppdelad beskrivning för varje teori. Resultatet kommer sedan möjliggöra författaren att 

svara på uppsatsens frågor.  

Den första frågan lyder, vilka är huvuddragen i Wardens och Papes teori? Frågan kommer att 

besvaras genom att tolka och sammanfatta den genomförda analysen. 
 

                                                           
 

25 Asbjørn Johanessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2010, s.106  
26 Asbjørn Johanessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2010, s.107 ff 
27 P. R. Faber, “The evolution of airpower in the United States: From WW1 to J. Warden’s The Air 

Campaign”, i The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002, Asymmetric warfare, s.59 
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Den andra frågan lyder, vilka grundläggande förmågor är framträdande i respektive teori? 

De grundläggande förmågorna (verkan, skydd, rörelse, underrättelser, uthållighet samt 

ledning) kan enligt militärstrategisk doktrin användas som ett abstrakt verktyg för att 

analysera komplexa situationer. Doktrinen är tydlig med att samtliga förmågor alltid finns 

med i någon utsträckning.
28

 Förmågorna redogöras mer detaljerat i slutet av detta kapitel.  

Den andra frågan kommer att besvaras genom att författaren utifrån analysens resultat 

värderar respektive teori utifrån doktrinens definition för respektive förmåga. Teorierna 

kommer här att ställas mot varandra i syfte att tydligare visa vad på teoriernas utmärkande och 

framträdande delar 

2.1 Forskningsdesign 
 
  

                                                           
 

28 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2011, s.4 
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2.2 Fabers analysmodell 

Faber menar att luftmaktsteoretiker har presenterat sina idéer med varierande tydlighet och att 

denna modell kan vara till hjälp för att dissekera och analysera teorierna
29

. Författaren vill 

poängtera att syftet med modellen är att underlätta för författarens kodning av 

undersökningsmaterialet. De sex analysstegen fungerar som inledande kategorisering som 

hjälper författaren att få överblick och förståelse. Kommande beskrivning av modellen skall 

närmst ses som ett referat över modellens innehåll. 

Steg 1 – Önskat resultat 

Den första frågan som ställa är vilket önskat resultat som de planerade luftinsatserna skall 

generera. Frågan bör inte angripas utifrån ett endimensionellt perspektiv där förstörelse och 

krig skall vara det normativa förhållandet. Modellen framhåller att det önskade resultatet kan 

vara i princip vad som helst, ekonomisk splittring, förändring i nationell såväl som 

internationell opinion samt skapa moraliska eller juridiska prejudikat. Som stöd erbjuder 

modellen ett antal stödfrågor.  

 Är det önskade resultat formellt eller informellt? 

 Är det lång- eller kortsiktiga resultat som eftersöks? 

 Vilken effekt eller förändring förväntas resultatet ha på hemmaplan, på motståndaren samt på 

tredje part? 

 Hur kan ovanstående frågor negativt påverka det önskade resultatet? 

 

Steg 2 – Förmågor 

Nästa steg är att uppskatta motståndarens styrkor och svagheter och jämföra dem mot egen 

förmågan att projicera luftmakt. Modellen poängterar vikten att använda begreppet förmåga 

utifrån en liberal definition. Detta för att inte göra analysen alltför snäv och missvisande. 

Modellen listar följande faktorer som stöd för att fastställa parters förmåga. 

 Politiska direktiv 

 Beredskap 

 Väder 

 Krav för sammansatta operationer 

                                                           
 

29 P. R. Faber, “The evolution of airpower in the United States: From WW1 to J. Warden’s The Air 

Campaign”, i The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002, Asymmetric warfare, s.59-69 
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 Möjliga målval 

 Styrkesammansättning 

 Träning 

 Inhemsk kultur 

 Militärteknisk nivå 

 Operationsmiljö
30

 

 Taktik 

 Defensiva motmedel 

 Generella friktioner 

 

Steg 3 – Strategier 

Utifrån de tidigare identifierade förväntade resultatet samt den relativa förmågan identifieras 

vilken strategi som används. Faber redovisar här ett antal exempel på möjliga strategival 

baserat på forskning från Robert Pape och Pat Pentland. Papes strategier är punishment, risk, 

denial samt decapitation. Eftersom Pape står i centrum för uppsatsen kommer innebörden av 

hans strategier ej redogöras här utan läsare hänvisas till den efterföljande undersökningen. 

Pentlands strategier kan övergripande förstås som: 

Pentland 

 Disabling strategy – strategin avser att hindra motståndarens förmågor eller att underminera 

beslutsfattandet.   

 Delaying strategy – här används hot eller avskräckning för att bevara ett önskvärt läge. 

 Enabling strategy – denna strategi vill skapa stabilitet i ett oroligt område. Strategin kan 

förstås som att den vill skapa det som delaying strategy  i sin tur vill bevara. 

 

Steg 4 – Målval 

I detta steg kopplas föregående steg ihop med vilka typer av mål som skall påverkas eller 

parafraserat, vilka mål som är viktigast. Målval är en grundläggande del av luftmaktsteori 

men samtidigt komplex vilket modellen belyser genom att framställa tre frågeställningar.  

Det första är vilken del av motståndarens förmåga som skall utmanas. Är det resurserna till 

makt, projiceringen av makt eller kopplingarna mellan tillgångarna som skall utgör målval?  

Den andra frågan är vilken generell strategi som skall tillämpas. Det som avses är valet 

mellan direkt- eller indirekt metod alternativt det modellen benämner rapid transition
31

. Inom 

                                                           
 

30 I orginaltexten - the enviroment. Detta har översatts till operationsmiljö vilket enligt författaren är en 
lämplig översättning utifrån den militärteoretiska kontexten.  
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samma fråga gör modellen en alternativ uppdelning mellan de som angriper målvalsprocessen 

antingen genom en ”inifrån och ut”- eller en ”utifrån och in”-approach. Den första approachen 

sammankopplas med förespråkare av strategisk bombning och den andra med de som anser att 

motståndarens fysiska stridskrafter är huvudmålet.  

Stegets sista frågan handlar om vilken nivå av effekt som ska uppnås i de valda målen. 

Frågans utgångspunkt är ett resonemang om påverkan av mål kommer skapa kedjeeffekter. 

Den första effekten är den fysiska och specifika förstörelsen, den andra effekten är vilken 

effekt förstörelsen får på systemet i sin helhet, den tredje effekten beskrivs som de åtgärder 

som motståndaren tvingas göra för att kompensera och minimera påföljderna. Den fjärde och 

sista effekten är en signal om seger. Detta åstadkoms genom att generera tredje ledets effekter 

i särskilt viktiga och vitala system.  

Steg 5 – Mekanismer 

Här analyseras varför egna insatser resulterar i det förväntade resultatet? Här inryms alltså 

teorins antagande om orsak och verkan. Kommer en specifik insats exempelvis kunna orsaka 

statskupp, minska motståndarens riskbenägenhet eller isolera ledarskapet från omvärlden i 

syfte att skapa systemkollaps. Utmaningen ligger i att identifiera de kausala mekanismerna 

mellan målets fysiska förstörelse och dess efterföljande effekter i andra, tredje och fjärde led. 

Faber menar att all luftmaktsteori har inbyggda antagande om dessa mekanismer. De är 

nödvändigtvis inte felaktiga men vilar på en bas av fördomar och förutfattade meningar 

snarare än empiriska bevis. Hans lösning är att utveckla och komma ifrån den traditionella 

synen på tyngdpunkter. Tyngdpunkter bör exempelvis omhänderta fler områden såsom 

politiska, ekonomiska och kulturella övertygelser, sociala konstruktioner, statsskickets filosofi 

eller demografiska förhållanden.  

Faber menar att befintliga teorier mekanismer präglas av fördomar och förutfattade meningar 

snarare än empiriska bevis. Vidare benämner Faber mekanismerna som luftmaktsteorins 

tiotusenkronorsfråga.
32

 

                                                                                                                                                                                     
 

31 Den engelska benämning behålls då författaren inte hittar någon bra översättning. Strategin innebär att 
försvåra och till slut paralysera motståndarens beslutsfattande.  
32 P. R. Faber, “The evolution of airpower in the United States: From WW1 to J. Warden’s The Air 

Campaign”, i The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002, Asymmetric warfare, s.67 
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Steg 6 – Val av tidpunkt 

Faber skriver att luftmaktens ökade användbarhet i fredstid tillsammans med trenden som går 

från traditionella operationer mot ett mer asymmetrisk nyttjande i syfte att uppnå splittring 

och systemförlamning har gjort vikten av timing mer aktuell än någonsin. Val av tidpunkt 

handlar om mer än bara när själva insatsen skall ske, det handlar även om intensitet. 

Insatserna kan ske stegvis växande, sekventiellt, ackumulerande eller simultana. Vilket val 

som görs är naturligtvis beroende på de andra stegen.  

2.3 Grundläggande förmågor 

Försvarsmakten skriver att när krigföringsförmåga omsätts till handlingar sker det genom ett 

samspel mellan de grundläggande förmågorna, verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, 

uthållighet och ledning. Det är kombinationen av dessa förmågor som leder till att rätt effekt 

kan uppnås. De grundläggande förmågorna skall inte förväxlas med enskilda plattformar eller 

vapensystem utan är istället en generell och abstrakt analysmodell. Följande text skall närmst 

ses som ett referat av vad Försvarsmakten skriver om grundläggande förmågor.
33

 

Militärstrategisk doktrin framhåller att fördelen med dess generella inriktning är att den kan 

användas för att beskriva, samordna och analysera komplexa situationer utan att låsa tanken 

vid enskilda enheter, förband eller system. De grundläggande förmågorna beskrivs som 

generella och alltid närvarande. Vikten och betydelsen av varje förmåga kan dock variera 

beroende på situationernas eller konflikternas olika förutsättningar.  

Verkan syftar på de effekter som insatserna genererar. Dessa kan vara fysiska såväl som 

psykiska vilket gör det till ett brett begrepp. Vidare definierar luftoperativ doktrin verkan som 

”Verkan syftar till sådan effekt av insats att motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid 

reduceras så att eget och överordnat mål kan uppnås”
34. 

Förmågan till rörlighet möjliggör att verkansresurserna kan flyttas i tid och rum för att lösa 

tilldelad uppgift. Militärstrategisk doktrin framhåller också att rörlighet i sig kan skapa verkan 

på det psykiska planet. Det som avses är att manövrar kan få en motståndare att känna sig 

hotad vilket kan tvinga fram olika beteenden.  

                                                           
 

33 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, 2011, s.57-60 
34 Försvarsmakten, Luftoperativ Doktrin, 2005, s.77 
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Underrättelser är de underlag som beslut fattas på. Vidare kan underrättelser definieras som 

information som bearbetats och värderats. Förmågan är en förutsättning för att övriga 

förmågor kan nyttjas på ett optimalt sätt.  

Skydd syftar till att skapa egen handlingsfrihet. Detta görs genom att egna resurser skyddas 

från motståndarens vilja till påverkan. Förmågan till skydd kan delas upp i aktiva och passiva 

åtgärder. Ett aktivt skydd kan enkelt beskrivas som att inte befinna sig där motståndaren kan 

verka. Detta åstadkoms genom underrättelser, vilseledning och rörelse. Passivt skydd innebär 

att minimera motståndarens verkan inte får effekt. Smygteknik och kamouflage är exempel på 

sådana åtgärder.  

 

Uthållighet tillser att övriga förmågor kan vidmakthållas och fungera över tiden. Förmågan 

kan skapas genom fysiska medel såsom sjukvård, transporter av förnödenheter eller tekniskt 

underhåll. Inom begreppet ryms även psykiska aspekter som moral och attityd vilka också 

påverkar förmågan till uthållighet. 

Förmågan till ledning innebär planering och samordning av övriga förmågor i syfte att rätt 

effekt levereras på rätt plats och på rätt tid. Förmågan syftar också till att övriga förmågor inte 

skall hamna i balans eller urholkas rent resursmässigt.  

2.4 Källkritik 

Materialet som analyseras utgörs uteslutande av teoretikernas egna texter. Texternas 

trovärdighet och relevans anser författaren därmed vara god. Undersökningsmaterialet utgörs 

dock av artiklar som i någon form är till för att förmedla och övertyga om ett specifikt 

budskap alternativt för att inbjuda till debatt. Författaren ser en viss risk att texternas format 

kan göra dem okritiska till sitt eget innehåll. Detta hanteras genom att författaren själv 

anammar ett kritiskt förhållningssätt till det som presenteras. 

3 Undersökning och analys 

3.1 Wardens teori 

3.1.1 Vem är John Warden? 

John Ashley Warden III, född 1943 och uppväxt i en familj med lång tradition av militär 

tjänstgöring. Han tjänstgjorde som pilot i US Air Force och flög bland annat 266 skarpa 

uppdrag under Vietnamkriget. Warden har också en master i statsvetenskap vid Texas 
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Technical University men är mest känd som hjärnan bakom Operation Instant Thunder som 

var den inledande operationen i Kuwaitkriget 1991.
35

 

3.1.2 Helhetsintryck 

Warden utgår från ett övergripande resonemang om att mekanismerna bakom strategisk 

krigföring i grunden skiljer sig från traditionell krigföring. Skillnaden är så stor att många 

gamla sanningar måste förkastas för att tillfullo kunna förstå möjligheterna. För att bemästra 

operationskonsten och bli duktiga strateger måste krig angripas från ett inifrån och ut 

perspektiv snarare än utifrån och in perspektivet som den traditionella krigföringen inbjuder 

till.
36

 

Relevansen av de krigsvetenskapliga begreppen friktion, krigets dimma och moral i modern 

krigföring ifrågasätts av Warden. Han menar att Clausewitz och Napoleons resonemang om 

dessa begrepp är giltiga i sin historiska kontext men att teknikutvecklingen har förändrat 

krigföringen och därmed också minskat en del av begreppens påverkan.  

Warden tänker sig att utfallet i krig kan beskrivas som en produkt mellan moral och fysiska 

aspekter. I och med att sambandet ses som en produkt räcker det att en av produkterna 

reduceras till nära noll för att markant påverka krigets utfall. Moralen var mer betydelsefull 

förr när krig utkämpades på korta avstånd där fienden var inom synhåll. Dagens krigföring 

utkämpas i huvudsak mellan stridsvagnar, båtar och flygplan vilket har gjort den fysiska 

aspekten viktigare än den moraliska. 

Utvecklingen av flygstridskrafternas förmåga till precisionsbekämpning har idag möjliggjort 

att förstöra motståndarens fysiska delar. Warden menar att friktioner, dimma och moral 

fortfarande är viktiga begrepp men att de idag kan kategoriseras och särskiljas från den 

fysiska aspekten. Moralen som är nära sammankopplad med det mänskliga beteendet ses som 

svåra att förutse och kartlägga. Å andra sidan är den fysiska delen av krigföringen i teorin 

rationella mönster och blir därför förutsägbar. Detta är grunden till varför krigföringen i 

huvudsak skall riktas mot fiendens fysiska delar.  

                                                           
 

35 John Andreas Olsen, John Warden and the renaissance of American air power, Washington D.C., Potomac, 
2007, s.7,21 & 27 
36 Warden, John A, The Enemy as a System, Air Power Journal, Volume VIV, No. 1, 1995 

<http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm> 
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Ett centralt begrepp i strategisk krigföring är målsättningar. Strategiska målsättningar måste 

nå längre än att bara besegra motståndarens stridskrafter. En sådan målsättning hör hemma i 

taktisk krigföring och kan även vara direkt kontraproduktiv för de strategiska målsättningarna. 

Wardens poäng är, återigen, att strategisk krigföring måste utgå från ett uppifrån och ner 

perspektiv. Denna ansats operationaliseras genom den så kallade femringsmodellen.  

Femringsmodellen 

Modellens utgångspunkt är att alla organisationer eller organismer kan beskrivas som ett 

samspel mellan en styrande enhet och dess stödenheter. Modellen är generell vilket innebär 

att den styrande enheten kan vara allt ifrån en mänsklig hjärna, en stats regering eller en 

kontrollenhet i ett distributionsnät för elektricitet. Denna del är i centrum eftersom en kropp 

inte kan fungera utan en hjärna. Utan hjärna kan inte kroppens delar samordnas, 

synergieffekter försvinner och förmågan till strategiska beslut blir obefintlig. I modellen 

namnges denna del som leadership och placeras i modellens innersta ring.  

Organic essentials är benämningen på modellens andra ring. Ringen beskriver det faktum att 

varje system behöver någon form av energi utifrån för att kunna fungera. Energin måste också 

omvandlas för att kunna tas upp i systemet. Om människokroppen används som metafor 

skulle detta motsvara mat och luft som omvandlas till energi via vitala organ såsom hjärta, 

lever och lunga. Den första och andra ringen är intimt sammanbundna och kan inte fungera 

utan varandra. Skillnaden ligger i att organic essentials i viss mån kan ersättas av en maskin 

eller motsvarande vilket inte gäller för den innersta ringen. För att använda liknelsen med än 

människokropp kan alltså ett hjärta ersättas men inte en hjärna.  

Nästa ring benämns infrastructure som möjliggör att energin kan transporteras ut till de delar 

som är i behov. Infrastruktur för att transportera energi är central för systemets helhet men är 

ofta väl utbyggd och har god redundans vilket ger motståndskraft mot yttre påverkan. Nästa 

ring, population, är de delar som möjliggör transporterna via den befintliga infrastrukturen. 

Denna är del omges av en ännu större redundans baserat på det faktum att systemet kan 

förlora en stor del men utan att det nämnvärt påverkar systemet. Den femte och yttersta ringen 

kallas fighting mechanism/fielded military vars enda syfte är att skydda de inre ringarna mot 

yttre påverkan. 

Modellens uppbyggnad visar på att de olika ringarna och funktionerna i ett system har olika 

stor betydelse. Ringarna är dock sammanbundna vilket innebär att om någon av ringarna 
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slutar att fungera kommer också helheten påverkas. Detta kan anses som en av modellens 

huvudbudskap. En annan aspekt av modellens utformning är att varje ring kan ses som ett 

subsystem och som också kan delas in i de fem ringarna. Detta ökar modellens komplexitet 

men också användbarhet eftersom en betydligt högre upplösning av analysobjektet kan 

erhållas. Detta innebär att ett system i princip kan delas upp i ett närmst oändligt antal 

subsystem, ändå ner till molekyl- och atomnivå. Detta menar Warden stödjer och förstärker 

hans resonemang om att strategi och system måste angripas inifrån. Att göra motsatsen 

innebär ett alltför omfattande arbete vilket riskerar att aldrig uppnå förståelse för systemet 

som helhet.  

Systemets sårbarhet minskar ju längre ut från mitten man kommer. Sett till antal mål i 

respektive ring är förhållandet det omvända. I den mittersta ringen återfinns endast ett fåtal 

mål och i modellens fjärde ring, befolkningen, finns ett stort antal mål. Detta mönster bryts 

dock i den femte där antalet mål sjunker. Dock minskar sårbarheten fortfarande baserat på det 

faktum att målen i den femte ringen, eller de militära styrkorna, är designade för att motstå 

attacker. 

Vidare menar Warden att Newtons andra termodynamiska lag har stor betydelse för 

femringsmodellens funktion. I stort innebär lagen att allting rör sig från ett tillstånd av 

ordning mot oordning.  Ju mer komplext ett system är, ju mer underhåll krävs för att 

vidmakthålla dess funktionalitet. Om ett komplext system påverkas på utvalda områden kan 

dess naturliga rörelse mot oordning påskyndas.  

Femringsmodellen i en strategisk kontext 

Strategisk krigföring handlar om att påtvinga motståndaren sin egen vilja. Denna vilja kan i 

extrema fall vara att förstöra motståndarens stat eller organisation. En strateg ska dock alltid 

komma ihåg att fokus skall ligga på motståndarens system som helhet och inte bara på dess 

militära styrkor. Om systemet angrips inifrån kommer de militära styrkorna reduceras till ett 

meningslöst bihang utan ledning, syfte och stöd från övriga ringar. Med detta sagt finns det 

fortfarande tillfällen då de militära styrkorna, av olika anledning, direkt måste påverkas i syfte 

att komma åt de inre ringarna. När detta sker bör de militära styrkorna fortfarande ses som ett 

system som då också kan angripas enligt modellens logik. 

Femringsmodellen beskrivas som en modell över hur system eller organisationer är 

uppbyggda men modellen även kan användas för att identifiera motståndarens sårbarheter 
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eller tyngdpunkter. I detta perspektiv fungerar ringarna som sårbarhetsringar som blir 

vägledande i en motståndaranalys. 

Den innersta ringen är den mest avgörande ringen. Härifrån leder regeringen eller den militära 

ledning sina styrkor. Det är också bara här som eftergifter eller beslut kan tas som är 

strategiskt avgörande. Ett tillfångatagande eller likviderande av motståndarens kung eller 

motsvarande har historiskt alltid eftersträvats och varit avgörande när försöken lyckats. I 

modern tid har detta dock blivit svårare och svårare. Istället har ledningens kommunikationer 

blivit mer och mer betydelsefulla men samtidigt mer sårbara. Målet med att angripa 

kommunikationerna är att fysiskt förhindra, alternativt övertyga motparten om, att en effektiv 

ledning ej är genomförbar. Om inte kommunikationerna direkt kan påverkas kan en indirekt 

metod användas mot de närmsta ringarnas tyngpunkter och på så sätt uppnå motsvarande 

resultat.  

I modellens andra ring identifierar Warden tillgången till bränsle och elförsörjning som två 

tyngpunkter som är näst intill allmängiltiga för moderna samhällen. En degradering av dessa 

resurser kan få stora direkta samt indirekta effekter på civila såväl som militära funktioner. 

Warden menar att detta är särskilt effektivt eftersom antalet mål inom denna kategori, även 

för stora nationer, är förhållandevis få samtidigt som de är sårbara.  

Förmågan att transportera varor, tjänster eller information är en nödvändighet i ett modernt 

samhälle. Warden menar därför att infrastrukturen utgör en strategisk tyngdpunkt. Målvalen 

inom den tredje ringen är exempelvis vägar, järnvägar, broar, flygplatser samt hamnar. 

Redundansen inom kategorin infrastruktur är dock betydligt högre än i modellens andra ring 

vilket innebär att en större insats behövs för att erhålla tillräcklig effekt.  

Att använda befolkningen som ett strategiskt målval är problematiskt av flera anledningar, 

inte minst utifrån ett moraliskt och folkrättsligt perspektiv. Historiskt har det också visat sig 

att en stats befolkning är tämligen motståndskraftig mot yttre påverkan. Ett exempel på detta 

är insatserna mot Storbritannien och Tyskland under andra världskriget. De båda ländernas 

befolkning utsattes för omfattande bombkampanjer utan att de reste sig för att kräva sin egen 

regeringars kapitulation. Warden framhäver dock den indirekta metoden som 

nordvietnameserna framgångsrikt använde sig utav under Vietnamkriget. Här tvingades USA 

att dra sig tillbaka efter att Nordvietnam tillfogat dem större förluster än vad hemmaopinionen 

tolererade. Det mänskliga beteendet är dock svårförutsägbart vilket gör det svårt att uppskatta 

hur stora och vilka typer av insatser som behövs för att uppnå önskad effekt.  
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Modellens sista och yttersta ring utgörs av de militära styrkorna vilket traditionellt ansetts 

vara det självklara målet. Warden menar att de militära styrkornas egentliga uppgift är att 

skydda de inre ringarna alternativt hota motsvarande hos en motståndare. De militära 

styrkorna är således endast ett medel för att uppnå ett mål, inte målet i sig själv. En stat kan 

visserligen tvingas till eftergifter genom att reducera dess militära styrkor. Logiken bakom 

sådana eftergifter är att en reducering av egna styrkor innebär att de inre och mer sårbara 

ringarna är blottlagda. Krigföring handlar om att försöka påverka motpartens beslutande 

funktioner. Därför är det meningslöst att rikta insatserna mot de militära styrkorna om de kan 

kringgås med strategi eller teknologi. Med detta resonemang i ryggen menar Warden att 

dagens teknikutveckling erbjuder nya och politiskt mer gångbara alternativ till traditionell 

krigföring där motståndarens militära styrkor står i centrum. 

Parallell attack 

Parallell attack är en typ av krigföring som lutar sig mot modellens antagande om moderna 

samhällets sårbarhet. Sårbarheten ligger i att moderna samhällen har relativt få mål som är 

vitala för helhetens funktion. Målen tenderar till att ha låg redundans och samtidigt vara små, 

dyra och svårreparerade. Om en hög andel av dessa mål slås ut inom en kort period blir den 

kumulativa effekten alltför stor för motståndarens system att hantera.  

För att förstå den parallella krigföringen bör den sättas i relation till sin motsats, sekventiell 

attack eller sekventiell krigföring. Att angripa motståndaren sekventiellt har länge varit den 

enda möjligheten för en militär befälhavare. I stort handlade det om att kraftsamla sin resurser 

i tid och rum mot en del av motståndarens stridskrafter. Lyckades manövern upprepades den 

mot ett nytt område samtidigt som motståndaren försökte parera denna rörelse. Detta skapar 

enligt Warden en serie av drag och motdrag, anfall och motanfall, rörelse och paus. Detta 

rörelsemönster har präglat militära tänkare under en lång tid vilket kan vara begränsade om 

det parallella konceptet skall förstås.  

3.1.3 Analys av Wardens teori 

Resultat 

Utifrån Wardens resonemang framträder i huvudsak två önskvärda resultat, förändra 

motpartens politik eller neutralisera ledarskapet. Den förändrade politiken som resultat kan 

utläsas från följande textavsnitt.  
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Strategic war is war to force the enemy state or organization to do what you 

want it to do.
37

 

Neutralisering av ledarskapet kan tolkas som en förutsättning för att motparten skall göra 

eftergifter i sin politik. Resonemanget kommer att utvecklas under rubriken mekanismer. 

At the strategic level, we attain our objectives by causing such changes to 

one of more parts of the enemy’s physical system that the enemy decides to 

adopt our objectives, or we make it physically impossible for him to oppose 

us.
38

 

Avslutningsvis går det att utläsa ett sekundärt men högst medvetet och önskvärt resultat 

genom Wardens krigföring. Det sekundära ligger i att den parallella attacken i teorin ger få 

förluster på båda sidor. Detta tack vare den parallella attackens precisionsfokus tillsammans 

med att motståndarens systemkollaps kommer fälla ett tidigt avgörande. Få förluster har en 

opinionsbildande effekt på hemmaplan såväl som på den internationella arenan. Detta 

resonemang gör teorin till ett politiskt attraktivt alternativ.39 

 

Förmågor 

Wardens teori förutsätter implicit en militärteknisk nivå som är högre än motståndarens. Den 

parallella attacken kräver att vitala mål slås ut simultant. Målens karaktär gör att de ofta är 

förhållandevis små vilket kräver förmåga till precision. Precisionsförmågan är också, vilket 

också påpekades i föregående rubrik, helt central i att göra den parallella attacken politiskt 

attraktiv.  

When accuracies are improved to where more than half of all bombs fall 

within a few feet of their target, as did the majority of those aimed at 

petroleum and electric targets in Iraq, it becomes clear that what took 

thousands of sorties and many tons of bombs can now be accomplished with 

orders- of-magnitude less effort.
40

 

Citatet ovan kan sammanfattas med att färre kan göra mer. Parallell attack samt 

precisionsvapen ställer dock höga krav på underrättelser i två led. Verkansdelen måste dels 

vara fysiskt träffsäker samtidigt som träffen i slutändan skall generera systemkollaps. Detta 

kräver en omfattande analys av motståndaren och problematiken ligger i vilka mekanismer 

                                                           
 

37 Warden, Enemy as a system, s.9 
38 Warden, Enemy as a system, s.13 
39 Warden, Enemy as a system, s.13, 16 
40 Warden, Enemy as a system, s.18 
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som antas ligga bakom orsak och verkan. Teorins mekanismer kommer att redogöras för i 

kommande rubrik. 

De vitala målen som skall slås ut med precision är i regel lokaliserade bakom fiendens linjer. 

De bakre läget blir ett skydd eftersom angripare tvingas forcera motståndarens skyddslager i 

form av exempelvis luftvärn och defensivt jaktflyg. En förutsättning är alltså att komma 

tillräckligt nära för kunna använda sina vapensystem. Detta kan uttryckas som förmåga till 

luftoperativ kontroll
41

. 

Thus, our goal was to bring the Iraqi system under rapid - or parallel – 

attack. For the first time in the history of nonnuclear warfare, we had the 

concepts, aircraft, and weapons to make parallel attack possible.
42

 

Strategier 

Efter att Wardens texter analyserats är det tydligt att Warden själv inte vill benämna sin 

strategi som decapitaion strategy. Istället menar han att även om ledarskapet står i fokus kan 

det bättre beskrivas som en allomfattande strategi som använder tillgängliga verktyg. 

Remembering that our goal was to affect the entire Iraqi system – and fully 

understanding that it would be silly to depend on ”decapitation” as Pape 

erroneously called our proposal […].
43

 

[…] our strategy was not a decapitation strategy by any means, but rather 

was a comprehensive strategy to use the tools available to us to do things 

which could not have been done in any war prior to the Gulf War.
44

 

Vilken är då Wardens strategi? Det begrepp som Warden själv frekvent använder är parallell 

attack där systemkollaps är det underförstådda målet. Parallell attack är också så Warden själv 

valde att rubriksätta den avslutande delen i sin artikel The Enemy as a System. 

The beauty of parallel attack, now possible because of computers, stealth, 

and precision, is that the employer of the concept is not stuck on an old 

serial world where only one thing at a time could be done.
45

 

                                                           
 

41 Luftoperativ kontroll är ett mått på hur stor handlingsfrihet en part har över ett område.  
42 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.176 
43 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.175 
44 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.185 
45 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.185 
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Vidare för Warden ett intressant resonemang som kan härledas till strategin som Pentland 

kallar delaying strategy. I korthet innebär den att hot eller avskräckning används för att bevara 

status quo. Warden antyder här att den finns en sekundär, avskräckande effekt med den 

parallella krigföringens resultat. Genom att låta Gulfkriget och eventuella framtida krig utgöra 

exempel på den parallella attackens överlägsenhet kan framtida fiender övertygas om 

Amerikas dominans. Ambitionen är att nå ett slags prejudicerande tillstånd. 

The true service to the nation is to learn how to use it more effectively, to 

develop weapons that are precise not only in impact but in effect, and to 

educate potential enemies so they understand what happens to them and to 

their countries when their strategic centers collapse about them.
46

 

Målval 

Warden poängterar vid flertalet tillfällen vikten av att börja med helheten och faran med att 

göra det motsatta. En förutsättning för strategiskt tänkande är att utgå från helheten, att se 

fienden som ett system. Warden är också tydlig med att det alltid är den innersta ringen som 

skall påverkas. Med det sagt är det inte nödvändigtvis mål inom den innersta ringen som 

fysiskt skall attackeras. Wardens resonemang är märkbart präglade av att tänka effekter i flera 

led.
47

  

Warden menar att alla målval inom ramen för parallell attack bör göras för att slutligen nå 

effekt i den innersta ringen. Dock identifieras att mål inom den andra ringen såsom, 

elproduktion och bränsledistribution ge särskilt stora konsekvenser för systemet som helhet.
48

 

Sammanfattningsvis bör alla målval inom ramen för parallell attack ge effekt i den innersta 

ringen. Med andra ord använder Warden alla de tre metoder som Fabers analysmodell tar upp, 

direkt metod, indirekt metod samt rapid transition. 

Mekanismer 

Det resultat Warden förväntar sig av de egna insatserna är systemkollaps. Vidare ägnar 

Warden stort utrymme till att förklara de bakomliggande antaganden om varför parallell 

attack orsakar systemkollaps som i sin tur leder till den önskvärda förändringen av 

motståndarens politik.  

                                                           
 

46 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.190 
47 Warden, Enemy as a system, s.13 
48 Warden, Enemy as a system, s.11 
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Ett centralt antaganden för Wardens teorin är relevansen och applicerbarheten av 

termodynamikens andra lag på femringsmodellen. Lagen säger att allting rör sig från ett 

tillstånd av ordning mot oordning. Vidare slår Warden fast att ju komplexare ett system är, ju 

mer underhåll krävs för att bibehålla ordning samtidigt som yttre, riktad påverkan kan 

påskynda den naturliga rörelsen mot oordning och i förlängningen mot kaos. Denna 

naturvetenskapliga liknelse kan vara lätt att förbise men antagandets riktighet är enligt 

författaren en väsentlig förutsättning i Wardens teori.  

The more complex a system, the more precarious its maintenance tends to 

be and the more likely that injections of energy in the wrong places will 

speed its natural movement toward disorder and perhaps even to chaos.
49

  

En förlängning av detta resonemang ger att moderna samhällen idag blivit så komplexa att de, 

paradoxalt nog, också blivit mycket sårbara.   

States have a small number of vital targets at the strategic level – in the 

neighborhood of a few hundred with an average of perhaps 10 aimpoints 

per vital target. These targets tend to be small, very expensive, have few 

backups, and are hard to repair. If a significant percentage is struck in 

parallel, the damage becomes insuperable.    

Förmågan till att distribuera elektricitet utgör en vital del i de flesta samhällen. Warden 

använder degraderingen av denna förmåga som ett enkelt exempel där systemkollapsen börjar 

ta form.  

Most of the government buildings in Iraq were multistorey, which meant 

they had elevators. When the power went out, the elevators in many cases 

stopped functioning at their previous level so occupants of upper storey had 

to walk up the steps. No big deal, one might say, until you realize that this 

simple act has probably imposed a five minute time penalty on every 

government worker and has also made him look for excuses not go to his 

office or leave it.
50

 

Exemplet förstärks av, vad författaren uppfattar det som, en egenupplevd erfarenhet 

vilken återfinns som fotnot i artikeln.   

In the late 1970s the Carter administration shut down the escalators in the 

Pentagon in order to conserve energy. The amount of important physical 

                                                           
 

49 Warden, Enemy as a system, s.7 
50 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.183 
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interaction among occupants of the six levels of the Pentagon fell 

noticeably.
51

  

Exemplet om elektricitetens betydelse skall förstås i en parallell värld där motsvarande 

fördröjning drabbar hela systemet samtidigt. Detta leder till en så kallad snöbollseffekt som 

till slut blir ohanterlig och kollapsen är ett faktum.
 52

  

Tidpunkt 

Att Warden menar att attackerna skall ske parallell har fastslagits i tidigare stycken. Om 

attacker skall vara parallella krävs det per definition att de genomförs med en samtidighet. 

Detta enkla förhållande innebär att tiden är en central faktor. Görs inte attackerna simultant 

och parallell ges motståndaren förutsättningar för att reagera, reparera och förebygga 

effekterna. 

Parallel attack deprives him of the ability to respond effectively, and the 

greater the percentage of targets hit in a single blow, the more nearly 

impossible his response.
53

 

3.2 Papes teori 

3.2.1 Vem är Robert Pape? 

Robert Anthony Pape föddes 1960 och är idag professor i statsvetenskap vid University of 

Chicago men är även verksam som författare. Han är mest känd för sitt arbete kring 

luftmaktens betvingande strategier samt logiken bakom självmordsterrorism.
54

  

3.2.2 Helhetsintryck 

 

Innehållet i Papes artiklar utgår i huvudsak från sin forskning som presenteras i sin bok 

Bombing to win. Syftet med hans forskning var att studera vilka strategier inom ramen för 

tvångsmakt som varit effektivast. Undersökningen omfattade trettiotre fall där 

flygstridskrafter använts strategiskt i ett tvingande syfte. Pape analyserade den anfallna 

statens beslutsprocesser för att försöka identifiera faktorer som tvingat dem att ge efter för 

motpartens krav.
55

 Resultatet av forskningen visade på ett samband av tre faktorer som 

                                                           
 

51 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.183 
52 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.184 
53 Warden, Enemy as a system, s.17 
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Pape hämtad 2014-05-18 
55 Robert A. Pape (1997) The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden, Security 

Studies, 7:2s.193 
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tillsammans lyckas förutse huruvida en operation med tvingande ambition lyckas eller ej med 

nittiotre procents sannolikhet.
56

   

1) punishment of civilian societies using conventional munitions, however 

heavy, does not coerce; 2) credible threats of nuclear punishment do 

coerce; and 3) denying an opponent the military capacity to control a 

disputed territory does coerce the opponent to concede that territory.
57

 
 

Detta resultat används av Pape för att debattera, problematisera och ifrågasätta den då vanligt 

förekommande åsikten att precisionsvapen revolutionerat möjligheten till strategisk 

krigföring. Sammanfattningsvis konstatera Pape att flygstridskrafterna har utvecklats till ett 

alternativ som kan projicera makt snabbare och till en mindre risk än markstridskrafter samt 

kraftfullare än sjöstridskrafterna. Dessa variabler blir allt viktigare i en tid med oförutsägbara 

kriser i områden där det amerikanska samhället är obenägna att acceptera några större 

förluster. Pape menar dock att frågan är om luftmakt som ensam stridskraft kan avgöra krig?
58

 

Förespråkarna för strategisk bombning svarar ja på denna fråga. De använder Gulfkriget som 

ett bevis på att en militärteknologisk revolution har inträffat. Precisionsvapen och 

informationsteknologi har tillsammans möjliggjort en effektiv bekämpning av motståndarens 

vitala delar eftersom motståndarens markstridskrafter helt kan kringgås. Förlängningen av 

förespråkarnas tilltro till den strategiska krigföringen är att USA:s framtida stridskrafter i 

huvudsak kommer bestå av långräckviddiga strategiska bombare motsvarande typen B-2.
59

 

Motståndarna svarar nej och deras främsta argument är att det är endast markstridskrafter som 

kan ta och hålla terräng. Terräng är den fortsatt centrala delen i krigföring och därför är det 

motståndarens enheter på slagfältet som skall påverkas, inte bakre strategiska mål. 

Flygstridskrafternas uppgift blir att fortsätta understödja markstridskrafterna.
60

 

Pape menar att debatten är alltför svart-vit och att det finns en medelväg. Han skriver att den 

tekniska utvecklingen mycket väl gjort flygstridskrafterna till det starkare vapenslaget. 

Utvecklingen har dock ej gjort den strategiska bombningen mer effektiv utan precisionens 

fördelar nyttjas bäst på slagfältets taktiska nivå. Teknikutvecklingen har gjort den 

                                                           
 

56 Robert A. Pape (1997) The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden, Security 
Studies, 7:2s.197 
57 Robert A. Pape (1997) The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden, Security 
Studies, 7:2s.197 
58 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.93 
59 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.94 
60 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.94 
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gemensamma operationen mer effektiv men flygstridskrafterna kan idag göra merparten av 

jobbet. Markstridskrafterna behövs fortfarande eftersom dess närvaro tvingar motståndaren 

till att exponera sig för flyganfallen.
61

  

Skillnaden ligger alltså i att flygstridskrafterna enligt Pape bör understödjas av övriga 

stridskrafter och inte tvärt om som varit tidigare praxis. För att stödja sin tes om att 

precisionsvapen inte effektiviserat den strategiska krigföringen utvecklar Pape sin syn på hur 

framgången i tvingande operationer skall mätas.  

Att mäta framgång 

Att mäta effekten av de egna insatserna är givetvis önskvärt men kan göras på olika sätt. Den 

lättaste och mest uppenbara metoden är att mäta den fysiska förstörelsen som uppnås. Detta 

bennämner Pape som den taktiska effektiviteten
62

. Begreppet kan nyanseras genom att även 

mäta hur snabbt och med hur många resurser som resultatet uppnås. Utvecklingen av 

precisionsvapen har onekligen förbättrat flygstridskrafternas taktiska effektivitet. 

Framgången i en tvingande operation måste dock mätas genom att analysera de strategiska 

effekterna, inte de taktiska. Strategisk effektivitet handlar om och vilket omfattning fysik 

förstörelse leder fram till politiska mål.
63

  

Till skillnad mot markstridskrafter är flygstridskrafter inte begränsade av att endast påverka 

motståndarens stridande enheter i frontlinjen. Nyttjandet av luftarenan har gett befälhavaren 

möjligheten att påverka nya kategorier av mål. Frågan är alltså om förstörelsen av dessa nya 

mål kommer leda till strategiska resultat. Med andra ord handlar det om att identifiera de 

mekanismer som finns mellan fysisk förstörelse och politiska resultat. Den strategiska skolan 

menar att det finns ett positivt samband mellan taktiskt effektivitet och strategisk effektivitet, 

en ökning i första ledet innebär således även en ökning i det andra. Pape motsätter sig denna 

logik. För att falsifiera påståendet utgår han från sin forskning och problematiserar 

mekanismerna bakom tre de strategierna (punishment, denial och decapitation)
64

 som han 

menar kan kategoriseras som strategiska och betvingande luftmaktsoperationer.
65

  

 

                                                           
 

61 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.95 
62 Originalöversättning - combat effectiveness 
63 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.96 
64 Strategierna kommer hädanefter översättas till bestraffande, förnekande samt halshuggande. 
65 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.96 
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Luftoperativ kontroll 

Innan Pape ger sig på de betvingande strategierna nämner han i en fotnot att han inte anser air 

superiority
66

 vara en strategi utan istället en förutsättning för alla betvingande strategier.
67

 

Bestraffande strategi 

Luftarenan möjliggör flygstridskrafterna att direkta påverka och skada motståndarens 

civilbefolkning. Skadan kan åstadkommas antingen direkt, genom att bomba städer, eller 

indirekt genom att påverka el- och vattenförsörjning, tillgång till bränsle samt infrastruktur. 

Båda metoder har historiskt använts många gånger och har också orsakat stora förluster. 

Sammanfattningsvis är kärnan i strategin att tillfoga motståndarens civilbefolkning tillräcklig 

skada för att de ska överge sina intressen i den aktuella konflikten och övertyga sittande 

statsmakt om att eftergifter är nödvändiga alternativt orsaka revolt.
68

 

Varför bestraffande strategi inte fungerar 

Konventionella vapen kan inte orsaka tillräckligt mycket med skada eftersom moderna 

samhällen har för hög smärttröskel. Våld mot civilbefolkningen leder till antingen vrede eller 

apati, inte rädsla eller uppror. I de tjugofem fall som Pape studerat har bestraffande 

luftoperationer mot civilbefolkningen inte tvingat motståndaren till eftergifter en enda gång. 

Empirin talar sitt tydliga språk, det har inte fungerat och moderna precisionsvapen förändrar 

inte heller strategins defekta mekanismer.
69

   

Förnekande strategi 

Den förnekande strategin innebär, som namnet antyder, att förneka motståndarens egna 

militära strategi. Motståndarens militära styrkor skall försvagas så pass att egna styrkor kan 

erövra det omstridda territoriet. Strategin handlar om att förhindra möjligheterna att ta eller 

behålla territoriella mål samt att övertyga motståndaren om att ytterligare tillförsel av militära 

resurser är meningslöst. Konkret innebär strategin att förstöra vapenindustrier, att avregla 

tillförseln av resurser mellan den strategiska hemmabasen och stridsfältet, försvåra rörligheten 

                                                           
 

66 Den raka översättningen är luftöverlägsenhet. Översättningen kan dock vara problematisk eftersom 
organisationer definierar begreppet något olika. Därför kommer begreppet hädanefter översättas som 
”luftoperativ kontroll”. Se Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014 s.49. 
67 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.96 
68 Robert A. Pape (1997) The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7:2, s.96 
69 I artikeln nämns att de bestraffande inslagen kan slås av och på för att skapa tid för förhandling. Denna 
strategi benämns som risk strategy, se Pape, Bombing to Win, 1996  
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och kommunikationsmöjligheterna på stridsfältet samt en utnötning av motståndarens 

stridande enheter.  

Varför förnekande strategi kan fungera 

Förnekande strategier kan fungera, men strategisk bombning är inte det bästa sättet. Pape 

menar att strategisk bombning de facto aldrig har varit avgörande.
 70

 

Förmåga till strategisk luftmakt är väsentligt dyrare än den taktiska. Förmågan kräver längre 

räckvidd, högre förmåga till att nedhålla motståndarens luftvärn samt fler stödresurser såsom 

exempelvis lufttankning. Strategisk luftmakt innebär generellt högteknologiska 

luftstridskrafter vilket ökar kostnaden markant. De strategiska målen är dock färre samtidigt 

som de är mer högvärdiga vilket, enligt förespråkarna, kompenserar för kostnadsökningen.  

Pape menar att moderna samhällen som befinner sig i krig är betydligt mer motståndskraftiga 

än att de kan tvingas till eftergifter genom att endast slå ut ett mindre antal högvärdiga mål. 

En anfallare kan aldrig förutse alla motåtgärder en försvarare kan göra för att minska 

anfallens effekt. Produktion kan spridas och nyckelresurser kan lagras. En anfallares analys av 

motståndare blir också bristfällig eftersom den i huvudsak måste grunda sig på fredsmässiga 

förhållanden.  

Även om en anfallare lyckas att förstöra en stor andel av nyckelproduktionen är det möjligt 

för försvararen att prioritera och omfördela resurser från den civila sidan till den militära. I 

praktiken innebär det att trots bombningarnas förnekande målsättning är militära effekter, tar 

likväl civilbefolkningen de största konsekvenserna. Skulle en anfallare lyckas med att helt 

förstöra en nyckelresurs hade det ändå tagit lång tid innan effekterna hade visat sig på 

slagfältet. Dessutom måste motståndarens styrkor tvingas använda upp sitt befintliga förråd 

vilket endast kan åstadkommas genom att sätta press genom taktiska åtgärder av mark- och 

luftstridskrafter. Resonemanget ger att strategisk bombningen endast spelar roll i långdragna 

utnötningskrig som avgörs genom parternas relativa resurstillgång, inte i korta konflikter som 

avgörs med redan existerande kvoter.  

Papes slutsats är att strategisk luftmakt aldrig fullt ut kan ersätta taktiska luft- och 

markoperationer. Däremot kan stridskrafter som används taktiskt, utan hjälp av strategiska 

bombningar, förneka motståndaren att kontrollera det omstridda området.  
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Halshuggande strategi  

Förespråkarna för halshuggningsstrategin menar att det är en ny typ av tvingande strategi som 

möjliggjorts genom utvecklingen av precisionsvapen. I stort syftar den halshuggande strategin 

till att vinna kriget genom att ändra eller paralysera motståndarens regering eller motsvarande. 

Detta görs genom att anfalla motståndarens ledarskap och kommunikationsmöjligheter då 

dessa målkategorier anses sårbara samtidigt som de är vitala för det moderna samhällets 

funktion. Strategin är särskilt effektiv eftersom de vitala målen är förhållandevis få. Oavsett 

om motståndarens ledning dödas, blir avsatt eller avskärmad så kommer statens organiserade 

motstånd att upphöra. 

According to this strategy, a nation’s leadership is like a body’s brain: 

destroy it and the body dies; isolate it and the body is paralyzed; confuse it 

and the body is uncontrollable.
71

 

Varför halshuggande strategi inte fungerar 

Pape menar att träffsäkerheten i sig inte kan anses bidra till strategins effektivitet. De målval 

som strategin avser påverka är svårlokaliserade. Detta gäller för både för motståndarens 

ledarskap samt deras kommunikationsnät. För att avskärma ledningen från omvärlden krävs 

en kartläggning över kommunikationsnätets uppbyggnad, dess redundans samt en förståelse 

för systemets informella och alternativa kommunikationsvägar. Sådana kartläggningar är 

bristande då de i huvudsak grundar sig från analyser gjorde på fredsmässiga förhållanden.
72

 

Även om operationerna mot ledarskapet och kommunikationerna lyckas finns det idag inga 

teorier som kan förutse vilka militära aktioner som leder till att motståndarens ledning byts ut 

och inte heller mot vad. Strategin fungerar inte på grund av tre orsakar. För det första kräver 

inte strategisk ledning bredbandig realtidskommunikation. För det andra går det inte att stänga 

ner motståndarens kommunikationer under längre perioder och för det tredje kan 

bestämmande delegeras till operativ och taktisk nivå.
73

  

Förnekande strategi och precisionsvapen 

Sammanfattningsvis konstaterar Pape att bestraffande strategier inte har fungerat och att 

precisionsvapen inte ändrar detta faktum. Tesen att samma vapen har möjliggjort en ny typ av 

tvingande strategi förkastas även den. Halshuggande strategier har en inneboende 
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underrättelseproblematik och har samtidigt bristande teoretiska antagande vilket gör strategin 

orimlig. Däremot hävdar Pape att precisionsvapnen gjort den förnekande strategin mer 

effektiv, dock genom att tillämpa strategin taktiskt och inte genom strategisk bombning.
74

  

Precisionsvapens effektivitet har ökat förlusttakten markant i den konventionella krigföringen. 

Förlusterna överträffar idag produktionstakten för merparten av världens moderna samhällen. 

Detta förhållande är sant förutom för de absolut största industriella supermakterna. Även om 

ett samhälle i krissituationer kan öka sin produktionstakt tar denna omställning tid. Detta 

innebär att det egentligen inte finns några motståndare där strategisk bombning i förnekande 

syfte spelar någon roll. 

Oktoberkriget 1973 tas upp som exempel för att illustrera den höga förlusttakten. På arton 

dagar förlorade Israel 200 stridsvagnar, Egypten 1150 och Syrien 1150. Översatt till årliga 

förluster blir siffrorna 4056 samt 23000 stridsvagnar per år. Mellan 1977 & 1993 producerade 

Israel totalt 1000 stridsvagnar. I kriget användes inte det som idag betecknas som 

precisionsvapen och med andra ord hade sådana vapen medfört ännu högre förlustsiffror.
75

   

Precisionsvapnens styrka kommer istället till sin rätt på slagfältet där de mest betydelsefulla 

målen (exempelvis stridsvagnar, artilleri, bunkrar och broar) i regel har en hög skyddsnivå 

vilket kräver en direkt träff. Vapentypen tillåter också att målen bekämpas från längre distans 

och högre höjd vilket minskar risken för vapenbärarna.  

Pape menar dock att flygstridskrafter ensamt inte kan tvinga en motståndare till eftergifter. 

Markstridskrafternas förmåga att ta och behålla terräng är fortfarande central, även om deras 

roll blivit mer av understödjande karaktär. Precisionsvapen är dock beroende på förhållande 

som tillåter målupptäckt. Sammanfattningsvis har den ökade precision gjort 

flygstridskrafterna mer slagkraftiga och har därför blivit den starkare stridskraften där 

Gulfkriget framhålls som främsta exempel på ett framgångsrikt nyttjande av förnekande 

strategi på taktisk nivå.  

3.2.3 Analys av Papes teori 

Resultat 

Det yttersta resultat som Pape förväntar sig är att motståndaren skall inse att fortsatt motstånd 

inte längre är fruktbart. Denna insikt skall leda till, eller tvinga fram, ett förändrat beteende 
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som ligger i linje med de egna målen. För att vara mer rak på sak förväntar sig Pape generera 

stora förluster hos motståndarens stridande enheter som befinner sig inom det omstridda 

området.  

Förmågor 

Pape skriver att han förutsätter att en hög grad av luftoperativ kontroll finns över de delar på 

slagfältet som avses anfallas. Pape resonerar att förmågan är nödvändig för alla typer av 

tvingande luftmaktsoperationer. Huvudfrågan är istället vad som ska anfallas efter den 

luftoperativa kontrollen upprättats. För att teorin skall kunna realiseras i verkligheten kvarstår 

dock luftoperativ kontroll som en nödvändig förmåga.  

Luftmakt kan själv aldrig tvinga en motståndare att ge upp terräng, därför är sammansatta 

operationer och markstridskrafter fortfarande en viktig beståndsdel. För att luftstridskrafternas 

insatser skall vara effektiva krävs att motståndarens markförband även pressas från marken. 

Pape liknar de båda stridskrafterna som hammare och städ.  

Strong ground pressure remains essential to force the enemy to expose itself 

to air attack, but air power may indeed become the dominant partner and 

land power the supporting instrument.
76

  

Även om precisionsvapen erkännas ha en dominant roll på slagfältet framhålls vikten av en 

fördelaktig operationsmiljö. Vapentypen kan träffa allt som kan lägesbestämmas men 

förmågan att lokalisera är inte alltid självklar. Pape nämner väder, terräng och motståndarens 

uppträdande som försvårande faktorer för målupptäckt. Om motståndaren uppträder 

irreguljärt försvårar inte bara lokaliseringen utan även identifieringen vilket givetvis får 

negativa konsekvenser.  

In general, although technology has improved the ability of air power to 

destroy military targets throughout the theater, theater air power is more 

likely to coerce opponents with conventional forces than guerrillas.
77

 
 

Avslutningsvis är Pape tydlig med vilken styrkesammansättning han anser vara fördelaktig.  

 

In other words, air forces would be wiser to buy A-10s and F-15Es, not B-

2.
78
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Strategier 

Teorin använder sig av en taktisk tillämpning av den förnekande strategin. Den förnekande 

strategin är, precis som namnet antyder, fokuserad på motståndarens mål eller strategi. 

Motståndarens strategi skall göras ineffektiv alternativt alltför kostsam. Papes tankar och 

tillämpning av strategin återfinns i föregående kapitel och kommer inte ytterligare utvecklas 

här. 

Målval 

Inom den förnekande strategin inryms traditionellt motståndarens militära industrier. Denna 

kategori av mål väljer dock Pape bort och teorins mål återfinns istället uteslutande på 

slagfältet. Vidare nämner Pape två huvudsakliga uppdragstyper, avregling och direkt 

flygunderstöd. 79 

Avregling av slagfältet (interdiction) syftar till att förhindra, försvåra och förstöra fientliga 

enheter och resurser innan de kan ta aktiv del i de direkta striderna. Direkt flygunderstöd 

(close air support) görs för att påverka fientliga enheter som redan deltar i striderna. 

Skillnaden ligger i uppdragets avstånd till egna förband och hur mycket samordning med egna 

styrkor som krävs. Sammanfattningsvis innebär uppdragstyperna att målen i huvudsak utgörs 

av motståndarens militära styrkor. Blandingen mellan uppdragen innebär också att 

motståndaren angrips både med en indirekt och direkt metod.  

Avslutningsvis är teorin tydlig med att motståndarens militära förluster i slutändan skall 

påverka den politiska nivån.  

Mekanismer 

Mekanismerna mellan det önskade resultatet, strategin och dess målval grundar sig i 

resultaten av Papes empiriska undersökningar. Den förnekande strategin applicerad på 

operativ taktisk nivå har helt enkelt visat sig framgångsrik i de konflikter som studerats.  

[…] denying an opponent the military capacity to control a disputed 

territory does coerce the opponent to concede that territory.
80 

Vikten av att hålla terräng är ett återkommande argument och förefaller central i teorins 

mekanismer. Motståndaren skall tillfogas så stora resurser att han ger upp det omstridda 

området. Detta tillbakadragande ses alltså som en vinst. 
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Pape belyser också att mekanismerna som ligger bakom att stora förluster leder till 

tillbakadragande återfinns i motståndarens kognitiva värld. Denna värld är subjektiv vilket gör 

att situationen inte alltid uppfattas som den faktiskt är. Detta innebär att teorin svarar på att 

snarare än när tillbakadragandet kommer ske. Det finns alltså en fördröjning mellan orsak och 

verkan som teorin inte omhändertar.
81

  

Tidpunkt 

För att förstå vilken betydelse tiden har i Papes teori behöver man återvända till logiken 

bakom varför en stat anser sig tvingad att ge upp ett visst territorium. Som tidigare beskrivit 

handlar det om hur motståndaren uppfattar situationen. Papes mål är att förlusterna ska bli 

alltför kostsamma. Med andra ord handlar det om att påvisa motståndaren om en negativ 

förändring i sannolikheten för framgång. Enligt författaren är förändringar, såvida de inte är 

marginella, lättast att observera och uppfatta ju fortare den sker vilket gör tiden till en faktor 

om än inte avgörande. 

Pape använder också tiden för att motivera till varför precisionsvapen hör hemma på taktisk 

nivå eftersom effekterna av förnekande strategisk bombning tar för lång tid att nå slagfältet. 

4 Resultat 

Analysens produkt ligger till grund för att besvara uppsatsens två frågor; Vilka är 

huvuddragen i respektive teori? Vilka grundläggande förmågor är framträdande i respektive 

teori?  

4.1 Fråga 1 

Författaren kommer nedan att redovisa ett kondenserat och sammanfattande svar för 

respektive teori som grundar sig på undersökningens analys. 

Wardens teori 

Wardens teori refererar till termodynamikens andra lag som säger att system alltid går från 

ordning mot oordning. Vidare för Warden ett resonemang om att ju komplexare ett system är 

desto större insatser verkar krävs för att hejda denna utveckling och bibehålla status quo. 

Warden ser det moderna samhället som ett komplext system vilket gör det sårbart mot yttre 

påverkan.  
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Nästa antagande är att samhällets insatser för hejda utvecklingen mot oordning eller kaos 

kräver en centraliserad beslutsapparat vilket beskrivs genom femringsmodellen. Wardens 

parallella attack är specifikt designad för att skapa friktioner i beslutsfattande organ för att 

påskynda samhällets naturliga utveckling mot oordning och kaos. Motståndarens ledarskap 

påverkas genom både direkta och indirekta anfall. De indirekta anfallen påverkar delar i 

samhället som är nödvändiga för att bibehålla ordningen. Görs anfallen parallellt kommer 

samhällets oordning bli så stor att ledarskapet tvingas till eftergifter.  

Warden resonerar att eftergifterna görs av tre anledningar; 1) Oordningen är så omfattande att 

samhället befinner sig i systemkollaps vilket omöjliggör fortsatt motstånd. 2) Oordningen 

försvårar eller omöjliggör att fullfölja en viss linje, exempelvis offensiva operationer utanför 

sina gränser. 3) Oordningen har lett till alltför kostsamma inrikespolitiska eller ekonomiska 

konsekvenser.  

Papes teori 

Teorin utgår från Papes forskning som studerat vilka faktorer som tvingar en stat till 

eftergifter. Undersökningsresultatet visade tre samband, 1) bombning av civilbefolkningen 

med konventionella stridsmedel tvingar ej en stat till eftergifter, 2) hot om kärnvapeninsats 

framtvingar eftergifter samt 3) att bestrida motståndarens militära förmåga att kontrollera ett 

omstritt område tvingar motståndaren att ge upp området.  

Pape lutar sig mot det tredje sambandet och hans teori handlar därför om att maximera den 

egna förmågan att förneka motståndares önskvärda områden och territorium. Förnekande 

strategier har traditionellt innehållit både strategiska och taktiska delar. Pape ställer dock 

dessa mot varandra för att jämföra ett teoretiskt utfall. Det strategiska förnekandet är enligt 

Pape ineffektivt då effekterna tar lång tid att nå slagfältet vilket gör metoden endast relevant i 

långa, och idag sällsynta, utnötningskrig. Samtidigt har kombinationen av flygstridskrafter 

och precisionsvapen blivit så effektiv att motståndarens förluster sker i sådan takt att de 

omöjligen kan ersättas. Papes slutsats blir då att flygstridskrafterna skall optimeras för taktisk 

markmålsbekämpning. 

I Papes koncept får markstridskrafterna en understödjande roll vars syfte är sätta press mot 

motståndares enheter för att förneka dem möjligheten att exempelvis sprida eller gömma sig. 

Men andra ord, gemensamma operationer på taktisk nivå kommer orsaka motståndaren störst 

förluster vilket tvingar honom till att göra tillbakadragande från det omstridda området.  
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4.2 Fråga 2 

Nästa fråga var; Vilka grundläggande förmågor är framträdande för respektive teori? Enligt 

undersökningens metod besvaras frågan genom fortsatta tolkningar av det underlag som 

teorianalysen gett.  

De grundläggande förmågorna (verkan, skydd, rörelse, underrättelser, uthållighet samt 

ledning) kan enligt militärstrategisk doktrin användas som ett abstrakt verktyg för att 

analysera komplexa situationer. Doktrinen är tydlig med att samtliga förmågor alltid finns 

med i någon utsträckning. Därför kommer frågan besvaras genom ett jämförande. Detta 

förfarande kommer enligt författaren tydligare nyansera förmågornas betydelse för respektive 

teori.  

Gemensamt för både teorierna är att de grundläggande förmågornas betydelse påverkas stort 

av teoriernas tänkta operationsmiljö. Därför kommer denna aspekt kort redogöras för innan 

den direkta frågan besvaras. 

4.2.1 Teorierna och de grundläggande förmågorna 

Eftersom parallell attack görs mot hela motståndarens system blir också operationsområdet 

förhållandevis stort. Storleken gör operationsmiljön komplex eftersom egna enheter tvingas 

förhålla sig till motståndarens hela förmågebredd.  

Underrättelser 

Precision är en förutsättning för den parallella attacken. Utan precision tvingas mer resurser 

läggas mot samma mål vilket drar ner operationstempot vilket är en viktig faktor i teorins 

genomförande. Precisionsanfall förutsätter dock korrekta målunderlag vilket ryms under 

begreppet underrättelser. Den fysiska bekämpningsprocessen föregås också av en 

kartläggning av motståndaren (civila såväl som militära delar) för att identifiera vitala mål. 

Eftersom den parallella attacken bygger på precision krävs det att underrättelserna är korrekta 

i alla led vilket gör det till en central förmåga. Pape för också ett liknande resonemang i sin 

kritik mot Warden när han konstaterar att ”Without precise intelligence, precise weapons can 

precisely destroy targets that are not in use.”
82

.  

Eftersom Pape inriktar sig mot en annan typ av mål ser också behovet av underrättelser 

annorlunda ut. Precisionsvapen behöver visserligen lika bra målunderlag oavsett men 
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vapentypen är inte lika avgörande som för Warden. Vidare kräver heller inte teorin inte någon 

kartläggning av hela fiendens system vilket gör att underrättelsebehovet relativt sätt inte är 

lika stort. 

Rörlighet 

Wardens stora operationsområde kräver plattformar med stor räckvidd alternativt att befintlig 

räckvidd utökas med hjälp av stödresurser i form av lufttankning. Förmåga till rörlighet till 

och från utpekade målområden anses därför vara framträdande för teorin. I och med att Papes 

operationsområde är principiellt mindre, minskar också förmågans relativa betydelse. 

Verkan 

Förmågan till verkan är enligt författaren en naturlig del i alla teorier som syftar till att 

påverka en motståndare. Av denna anledning anser författaren inte att just denna förmåga är 

framträdande för någon av teorierna. Å andra sidan påpekar båda teoretikerna att 

precisionsvapen ökat flygstridskrafternas effektivitet vilket kan härledas till verkan. 

Undersökningssyfte är dock inte att jämföra mot andra stridskrafter vilket gör att författaren 

står kvar vid valet att inte tolka verkan som en framträdande förmåga.  

Skydd 

Förmågan till skydd definieras som att skapa egen handlingsfrihet. Att systematiskt påverka 

en motståndare från luften kräver luftoperativt kontroll vilket i detta fall kan översättas till 

handlingsfrihet. Båda teoretikerna framhäver vikten av att denna kontroll skapas. Båda hävdar 

också att kontrollen är en förutsättning för alla typer av tvingande eller strategiska 

flygoperationen. De håller dock inte med varandra över handlingsfrihetens omfattning eller 

snarare, över hur stort område som måste vara under ”kontroll”. Pape låter slagfältet vara 

begränsande medan Warden menar att total handlingsfrihet skall skapas. Warden framhäver 

också smygteknik, som definieras som ett passivt skydd, som del i den militärteknologiska 

revolution som möjliggjort parallell attack.   

Av ovanstående anledningar menar författaren att skydd är en mer framträdande förmåga för 

Warden än för Pape.  

Uthållighet 

Den typ av krigföring som Pape förespråkar förefaller kräva större uthållighet än Wardens. 

Denna slutsats drar författaren utifrån att en gemensam operation som har motståndarens 

militära stridskrafter som mål borde vara mer omfattande än en strategisk operation där färre 
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mål avses bekämpas. Författaren menar därför att uthållighet vid jämförelse med Warden är 

en framträdande faktor 

Ledning 

Parallell attack handlar om att åstadkomma simultana effekter vid rätt plats vid rätt tid. Detta 

tillsammans med att huvuddelen av operationerna görs långt bakom fiendens linjer kräver god 

samordning av egna förmågor. 

De uppdragstyper (avreglering och direkt flygunderstöd) som Pape avser använda kräver 

också samordning och ledning, framförallt för att inte riskera vådabekämpning då anfallen per 

definition sker i närheten av egna förband. 

Även om författaren anser att förmågan till ledning är fundamental i all form av militär 

verksamhet har inte undersökningen producerat något som gör att förmåga till ledning kan 

anses vara mer framträdande i någon av teorierna. 

Sammanfattning 

Författaren anser att rörlighet, underrättelse samt skydd är framträdande förmågor i Wardens 

teori samt att förmågan till uthållighet är den framträdande förmågan i Papes teori. 

 

 Verkan Rörlighet Underrättelser Skydd Uthållighet Ledning 

Warden - Framträdande Framträdande Framträdande Ej framträdande - 

Pape - Ej framträdande Ej framträdande Ej framträdande Framträdande - 

 

 

5 Diskussion  

I kapitlet kommer resultatet och svaret på respektive frågeställning att diskuteras och i viss 

mån problematiseras. Vidare kommer uppsatsens bakomliggande hypotes diskuteras och 

avslutningsvis kommer författaren framföra metodkritik. 

Fråga 1 

I det kondenserade svaret på vad som är huvuddragen i Wardens teori framkommer det att 

hans antagande om det moderna samhällets sårbarhet är helt centralt. Stämmer inte antagandet 
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framstår systemkollaps som ouppnåeligt. Warden och Pape är också oense om ett samhälle är 

sårbart eller ej. 

Warden menar att termodynamikens andra lag är applicerbar i en samhällsvetenskaplig 

kontext. I samma antagande resonerar han att ju komplexare ett system är desto mer krävs för 

att bibehålla dess ordning. Stämmer detta borde även motsatsen gälla. Alltså, ju enklare ett 

system är, desto lättare är det att hålla i ordning. Den logiska konsekvensen blir att det är 

svårare att orsaka systemkollaps i ett enkelt system samtidigt som det är lättare att ”reparera”. 

Resonemanget förslår att det att det finns ett positivt samband mellan systemkollapsens 

effektivitet och det utsatta systemets komplexitet. Om sambandet är linjärt eller exponentiellt 

går endast att spekulera om.  

Vidare beskriver Warden femringsmodellen som generell och att den därför kan appliceras på 

de flesta system, både stater och terroristorganisationer. Följdfrågan blir då om exempelvis en 

terroristorganisation är tillräckligt komplex för att försätta i systemkollaps? Författaren vill 

med detta resonemang föreslå att trots att femringsmodellen presenteras som generell finns 

det indikationer på att systemkollapsens effektivitet inte är generell utan beror på systemets 

komplexitet. 

När den kondenserade versionen av Papes teori granskas blir det tydligt att teorin är baserat 

kring ett antagande om att krig utkämpas om territorium. Detta är också något som Warden 

identifierar i en av hans artiklar
83

. Att förneka (läs tillfoga motståndaren stora förluster) en 

fiende möjligheten att ockupera ett område tvingar honom att lämna området. Följdfrågan blir 

då, utkämpas alla krig utifrån geopolitiska anledningar? Om inte, kan Papes teori appliceras i 

dessa fall?  

Både Warden och Pape vilar på faktumet att flygstridskrafter idag kan slå ut markmål med 

stor effektivitet. Pape  pekar på att flygstridskrafter idag kan driva upp förlusttakten till en 

nivå som inte hinner ersättas. Samtidigt konstaterar författaren att utvecklingen gjort 

försvarsmaterial dyrare och dyrare vilket generellt har betytt att kvantitet ersätts med kvalité. 

Konkret innebär detta att man har fått bättre men färre enheter och som i praktiken inte hinner 

ersättas. Hur påverkar detta faktum militära såväl som civila beslutsfattare? Har 

teknikutvecklingen medfört att insatserna ökat i militära drabbningar? 

                                                           
 

83 John A. Warden III (1997) Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win , 
Security Studies, 7:2 S.186 
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Sammanfattningsvis drar författaren slutsatsen att båda teorierna kommer med ett antal 

förbehåll och ”måsten”. Ett rimligt antagande är att teorierna inte är universella utan stor 

hänsyn måste tas till varje situations unika förutsättningar. Samtidigt inser författaren att både 

teorierna egentligen handlar om kopplingen mellan fysisk förstörelse och politiska 

konsekvenser, att den fysiska förstörelsen åstadkoms från luften är egentligen en parentes.  

Fråga 2 

Vilka slutsatser kan dras av resultatet från den andra frågan? Rent konkret kan man konstatera 

att Wardens teori har tre framträdande förmågor jämfört med en för Pape. Kan detta tolkas 

som att Wardens teori är mer ”krävande” jämfört med Pape? Enligt författaren måste 

påståendet utvecklas för att inte bli alltför spekulativt.   

Den största anledningen till varför vissa förmågor är mer framträdande i Wardens teori kan 

härledas till att Wardens operationsområde är principiellt större än Papes. Författaren har med 

andra ord gjort bedömningen att ett större område kräver ökad förmåga.  

Resultatet visar att uthållighet är en framträdande förmåga i Papes teori. Utfallet härleds till 

att Pape förespråkar att använda både markstridskrafter och flygstridskrafter vilket 

sammantaget ger att kravet på uthållighet (exempelvis sjukvård, transport av förnödenheter) 

är större och därmed mer framträdande. 

Sammanfattningsvis har författaren gjort tolkningen att operationsområdet samt operationens 

storlek är faktorer som reglerar förmågornas betydelse. Resultatet kan tyckas självklart men 

författaren vill dock påminna att resultatet bygger på teoriernas principiella utformning. Det 

kan exempelvis tänkas att Wardens och Papes operationsområde sammanfaller om det blir 

krig i ett litet land. En sådan situation får givetvis utslag på förmågornas betydelse.  

5.1 Uppsatsens hypotes 

Uppsatsens syfte motiverades med att rådande luftmaktsteorier har influerats av stormakternas 

förutsättningar vilket också ledde till hypotesen om att teoriernas stormaktsperspektiv kan 

innebära problem om mindre stater vill använda sig av dem. Har resultatet och slutsatserna av 

frågeställningarna bidragit till att verifiera eller falsifiera hypotesen? 

Författaren  menar att det faktum att båda teorierna ”hoppar över” fasen där den nödvändiga 

luftoperativa kontrollen upprättas är uppsatsens starkaste argument till varför hypotesen kan 

anses vara riktig. Både erkänner förvisso att kontroll av luftrum är en nödvändighet men får 
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ingen stor roll i det material som undersökts. Nödvändigheten konstateras men vägen dit 

beskrivs ej. 

Vän av ordning poängterar säkert att Wardens bok The air campaign handlar om just denna 

aspekt av krigföringen. Detta håller författaren med om men det ändrar inte faktumet att de 

specifika teorierna kräver omfattande insatser innan (eller samtidigt, om Wardens simultana 

koncept anammas) teorierna kan operationaliseras. Sammanfattningsvis anser författaren att 

deras syn på luftoperativ kontroll som en självklarhet kan tolkas som att de båda präglats av 

USA:s militära dominans. 

Flygstridskrafterna utmålas i båda teorierna som den främsta stridskraften baserat på deras 

överlägsna effektivitet. Att använda flygstridskrafter som huvudsaklig leverantör av 

verkansdelar mot fiendens militära styrkor ställer krav på uthållighet vilket uppsatsens andra 

fråga visade. Detta visades också under operationen över Libyen 2011 där en multinationell 

styrka upprättade en flygförbudszon samt anföll markmål i syfte att skydda civilbefolkningen. 

Efter att operationen pågått i trettio dagar rapporterade Washington Post att flera av 

deltagande länder, där ibland Storbritannien och Frankrike, började få slut på precisionsvapen 

och nu vände sig mot USA för hjälp
84

. Författaren menar att bristen på vapen under 

Libyenkriget verifierar uppsatsens hypotes. Få länder är tillräckligt resursstarka för att idag 

använda flygstridskrafter som, i detta fall, Pape förespråkar. 

Exemplet ska dock inte tolkas som ett inlägg i Wardens favör. Att räckvidd och rörlighet är en 

framträdande förmåga i Wardens teori visade svaret på fråga två. Under samma operation var 

koalitionen beroende av amerikanska lufttankningsflygplan för att utöka flygplanens räckvidd 

i syfte att verka mot mål djupt in över Libyen
85

. Exemplet visar återigen på beroendet av 

amerikanska resurser vilket enligt författaren ytterligare veriferar uppsatsens hypotes. 

5.2 Behov av ny forskning  

Författaren anser att många av de frågor som diskuterats i ovanstående stycken med fördel 

kan användas som utgångspunkter för vidare forskning.  

                                                           
 

84 http://www.washingtonpost.com/world/nato-runs-short-on-some-munitions-in- 
ibya/2011/04/15/AF3O7ElD_story.html – hämtad 2014-05-21 
85 http://aviationweek.com/awin/libya-campaign-reveals-capability-gaps - hämtad 2014-05-22 

http://www.washingtonpost.com/world/nato-runs-short-on-some-munitions-in-%20ibya/2011/04/15/AF3O7ElD_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/nato-runs-short-on-some-munitions-in-%20ibya/2011/04/15/AF3O7ElD_story.html
http://aviationweek.com/awin/libya-campaign-reveals-capability-gaps


Erik Bengtsson Självständigt arbete Sida 43 av 46 

OP 11-14 2014-05-25 

5.3 Metodkritik 

Varför blev det då som det blev? Metodens utformning och genomförande tillsammans med 

texturvalet är enligt författaren de delar som haft störst inverkan på slutresultatet. 

Det tillgängliga undersökningsmaterialet lämpade sig för en kvalitativ ansats. En generell 

nackdel med den kvalitativa ansatsen är enligt Thurén att enstaka händelser och små detaljer 

kan tillskrivas stor betydelse
86

. Vidare valdes texten att angripas utifrån det Johanessen och 

Tufte beskriver som analys av meningsinnehåll. I metoden är kodning och kategorisering en 

central process. Författaren valde här att kombinera denna process med Fabers analysmodell. 

Fabers analysmodell hjälpte författaren med att kategorisera texterna enligt modellens sex 

steg, I modellen förklaras också hur stegen hänger ihop och tillsammans blir en helhet. Detta 

hjälpte också författaren i sin process att förstå hur teorins beståndsdelar påverkade helheten.  

Att urvalet av undersökningsmaterialet påverkar utfallet är en självklarhet. Dock kan inte 

författaren nog poängtera detta faktum. Resultatet bygger på ett begränsat urval av respektive 

teoretikers texter, som dessutom är snart tjugo år gamla, vilket gör att en viss försiktighet bör 

iakttas innan uppsatsens resultat överförs mot andra sammanhang. 

Undersökningen karaktäriseras till stor del av tolkningar vilket kan påverka undersökningens 

reliabilitet. Med andra ord ligger författarens förförståelse som ett subjektivt filter över 

uppsatsens alla delar. 

6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att beskriva och blottlägga Warden och Papes luftmaktsteorier i syfte att 

förstå deras bakomliggande resonemang och krav. Ett urval av teoretikernas texter valdes ut 

för att sedan analyseras. Texterna undersöktes enligt Fabers modell och genererade ett 

systematiserat underlag i kategorier, resultat, förmåga, målval, strategier, mekanismer samt 

tidpunkt. Tillsammans bildade dem en fragmenterad men analyserbar bild över respektive 

teori.  

Underlaget möjliggjorde för författaren att besvara uppsatsens två frågor: Vilka är 

huvuddragen i respektive teori? Vilka grundläggande förmågor är framträdande i respektive 

teori? 

                                                           
 

86 Torsten Thurén, Vetenskap för nybörjare, Liber, 2009, upplaga 2:3, s.112. 
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Huvuddragen i Wardens teori kan sammanfattas med samhällets sårbarhet, parallell attack 

samt systemkollaps. Huvuddragen i Papes teori kan sammanfattas med att orsaka förluster, 

gemensam operation samt vinna territorium. 

Underrättelser, rörlighet samt skydd var framträdande förmågor i Wardens teori. I Papes teori 

var uthållighet den framträdande förmågan.  

Avslutnings fördes en diskussion om uppsatsens bakomliggande hypotes kunde anses vara 

verifierad eller falsifierad. Författaren ansåg sig ha hittat element som pekade åt att hypotesen 

var verifierad. 
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