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ABSTRACT: 

The Swedish armed forces doctrine does not disclose where the knowledge about the use of air-

power was acquired. Earlier research supports the fact that doctrine needs to contain theory to sup-

port its legitimacy.  The purpose of this study is to examine whether the doctrine contains air pow-

er theory. The author believes that increased internationalization may have caused international air 

power theories to have been integrated in the doctrine.  

 

The research was conducted as a qualitative research of the Swedish air force doctrine documents. 

The research intended to see if the air power theories of John Warden and Shaun Clark have influ-

enced the doctrine.  

 

The result of this study shows that the ideas of Shaun Clarke had a much higher presence than the 

ideas of John Warden. The study has shown that the Swedish air force doctrine has theoretical 

support. The study concludes that internationalizing has affected but not to the point where the 

Swedish air force blindly copied air power theories without it suiting the Swedish air force.  
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1. Inledning  
 

Kapitel 1 inleds med problemformuleringen och åtföljs därefter av uppsatsens syfte och fråge-

ställningar. Därefter ges en översiktlig bild av tidigare forskning inom området. Kapitlet av-

slutas med en avgränsning. 

 

1.1 Problemformulering 

 

 

Doktriner generellt behöver en ingrediens som talar om vad som leder till seger. Den behöver 

en förklaring. En teori. Detta skriver Harald Höiback om i sin artikel ”What is doctrine?”. 1 

Även David K. Edmonds skriver i sin artikel ”In search of high ground: The airpower trinity 

and the decisive potential of airpower” att teori skänker anledning till varför. Han tillägger 

dock att teori och doktrin inte är samma sak men belyser att doktrinen är härledd ifrån teori 

och övning.2 I artikeln ” An imperfect jewel: Military theory and the military profession” 

skriver Harold R Winton om att tidigare lyckade försök gjorts att skriva doktriner baserade på 

empiri med källhänvisningar och noter, allt för att ge skäl för legitimiteten.3 

 

2014 publicerades ”Operativ doktrin 2014” (OPD14). Denna nya operativa doktrin skall till-

sammans med ”Militärstrategisk doktrin 2016” (MSD16) samt de taktiska reglementena in-

rikta samt ”…på ett övergripande sätt styra och sätta mål för operativ och taktisk verksam-

het”.4 Vidare står det att läsa i ”Taktikreglemente för Luftoperationer” (TR LuftOp), som är 

ett av de nu gällande taktiska reglementena, att syftet med detta reglemente är att ”…beskriva 

hur vi inom luftstridskrafterna avser använda våra resurser för att nå den efterfrågade effekt 

som olika situationer kan komma att kräva.” samt att ”Det ger riktlinjer för […] genomfö-

rande av luftoperationer.” 5 I försvarsmaktens nya styrande dokument redogörs det inte för 

                                                 
1  Høiback, Harald, ”What is Doctrine?”, Journal of Strategic Studies, 34:6, 2011, s. 883 
2 Edmonds, D.K., “In search of high ground: The airpower trinity and the decisive potential of 

airpower.” Airpower Journal, 12(1), 1998, s. 9  
3 Winton, Harold R., “An Imperfect Jewel: Military Theory and the Military Profession”, 

Journal of Stratecig Studies, 34:6, 2011, s. 873. 
4 Försvarsmakten, ”Operativ doktrin 2014”, Stockholm, Försvarsmakten, 2014, s. 9 
5 Försvarsmakten, ”Taktikreglemente för Luftoperationer”, Stockholm, Försvarsmakten, 

2017, s. 4–5 
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varifrån kunskaperna om hur flygstridskrafterna skall användas förvärvats. Operativ doktrin 

beskriver dock delvis hur tillskansningen av nya erfarenheter och erfarenhetshanteringen skall 

gå till. Genom att institutionalisera kunskaper och erfarenheter och sedermera analysera dessa 

arbetas ny kunskap in i nya doktriner och handböcker. Att enbart hävda att det är kunskap 

som tillgodogjorts utifrån beprövad erfarenhet underbygger dock inte legitimiteten. Dessutom 

kan det hävdas att Sveriges flygvapen inte erhållit någon riktig beprövad erfarenhet då det 

aldrig utkämpat något krig i modern tid (borträknat insatsen i Libyen 2011). Övningar och ut-

bildningar har det visserligen genomförts ett stort antal av men det går inte att hävda att Sve-

riges flygvapen är ett av de mest stridsbeprövade. 

 

De tre ovan nämnda dokumenten utgör bakgrunden till den svenska luftmaktsdoktrinen. Om 

flygvapnet då inte kan anses ha fått sin kunskap om luftkrigföring från beprövad erfarenhet, 

varifrån kommer då den empiri som styrker hur vi ska slåss? Varifrån har egentligen flygvap-

net fått sin kunskap ifrån? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Undersökningen avser ge en ökad förståelse för varifrån flygvapnet erhållit sin kunskap. 

Undersökningen avser också att ge en ökad förståelse för luftmaktsteorins koppling till det 

svenska flygvapnets doktrin/reglemente. Hädanefter benämns dessa tre dokument som doktri-

nen. I uppsatsen kommer dessutom diskuteras om denna kunskap är tillämpbar på det svenska 

flygvapnet. Uppsatsen ämnar göra detta genom att undersöka ifall John Wardens luftmaktste-

ori har påverkat det svenska flygvapnets doktrin. Även sambandet mellan Shaun Clarkes tes 

om små nationers luftmakt och doktrinen kommer att undersökas för att se om det istället går 

att dra slutsatsen att det är denna tes som huvudsakligen påverkat doktrinen. Varför just dessa 

teoriers påverkan eftersöks besvaras i teorikapitlet där dessa teorier också redogörs mer om-

fattande.  

 

Uppsatsen avser att svara på frågeställningarna genom en teorikonsumerande fallstudie där 

den svenska doktrinen är fallet som skall undersökas. Uppsatsen är av kvalitativ typ med en 

deduktiv ansats. Utifrån Wardens och Clarkes teorier tas ett antal observerbara indikatorer 

fram som sedan eftersökts i doktrinen. 
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Frågeställningarna som skall besvaras är: 

 

• Går det att spåra Wardens och Clarkes teorier i Operativ Doktrin 2014, Militärstra-

tegisk doktrin 2016 samt Taktikreglemente för luftoperationer? 

 

För att besvara den huvudsakliga frågeställningen besvaras följande delfrågor: 

 

• I vilken utsträckning har Wardens teori påverkat den svenska doktrinen? 

• I vilken utsträckning har Clarkes teori påverkat den svenska doktrinen? 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen har framtagits utifrån Anna Lindh-bibliotekets söktjänst Primo samt 

i databaserna Military Database (ProQuest) och Taylor and Francis. För att ytterligare säker-

ställa vetenskapligheten har endast ”peer-review”-godkända artiklar använts.  

 

Forskningen som presenteras i detta kapitel kan delas in i tre kategorier. Dels forskningen om 

teoriers koppling till doktriner, dels historieforskning som visar hur militärteorier genomsyrat 

doktriner och sist hur kultur påverkar doktrinutvecklingen. Den sista kategorin kan tyckas 

vara malplacerad men faktumet kvarstår att indirekta förbindelser finns. Den visar på att kul-

turen är en bidragande faktor i doktrinutvecklingen och att det inte bara är teori som påverkar 

framtagandet av en doktrin/reglemente.    

 

Denna tidigare forskning visar på att teori är en viktig del av en doktrin. Detta för att under-

bygga dess legitimitet och inte få det att verka som om de baserats på tyckande. Denna tidi-

gare forskning verkar också tyda på att teori varit en viktig del i uppbyggandet av luftmakts-

doktriner historiskt sett.  

 

1.3.1 Översikt 
 

Harald Höiback ger i sin artikel ”What is Doctrine?” först en snabb överblick över ordet dokt-

rin i sig och var det härstammar ifrån. Sedan argumenterar han för att en doktrin, eller receptet 

för hur vi skall spela för att vinna, måste innehålla tre komponenter. Den behöver en förkla-
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ring, en teori. Detta för att förklaringar uppbackade av motiv har större chans att övertyga än 

spekulationer. För det andra hävdar han att doktrinen måste ta hänsyn till vilka den riktar sig 

till. Den måste innehålla kulturella aspekter. För det tredje måste den medföra en viss auktori-

tet. Den måste tydliggöra arten av skyldigheter den för med sig.6 Höiback tydliggör förhållan-

det mellan dessa element i en triangel med respektive komponent i vardera hörn. Höiback be-

skriver vidare att beroende hur balansen ser ut mellan dessa komponenter kan tre ideala dokt-

riner utvecklas. Han skriver också att det inte nödvändigtvis måste vara en balans mellan de 

tre komponenterna beroende på vad doktrinen skall användas till.7 

 

Den andra artikeln som bygger på förhållandet mellan teori och doktrin är Harold R. Wintons 

”An Imperfect Jewel: Military Theory and the Military Profession”. Winton skriver att ”Ex-

planation is the soul of theory”.8 I den vetenskapliga världen förutser teori. Handling och 

konsekvenser i den mänskliga arenan är mycket osäkrare. Men att kunna förespå något kan 

vara nästan lika användbart. Winton beskriver också teorins begränsningar. I den riktiga värl-

den finns alldeles för många variabler för att en teori skall kunna ta hänsyn till alla. Därför 

kommer teorin alltid vara en förenkling. Trots detta utgör teorin flera användbara funktioner 

då den beskriver, förklarar och förespår.9 I artikeln beskriver Winton vidare hur de militära 

ledarna George S. Patton, Jr. och Ulysses S. Grant använt sig, eller inte använt sig, av militär-

teori i sina kampanjer. Slutsatsen han drar är att de i olika utsträckning använt sig av teori. 

Vidare skriver Winton om hur teori påverkat framtagandet av doktriner och kommer fram till 

att det är extremt användbart för militära institutioner i utvecklingen av doktriner.10 

 

Den första av de historieförankrade artiklarna är skriven av Lt Col David K. Edmonds. Han 

skriver i sin artikel ”In Search of High Ground, The Airpower Trinity and the Decisive Pot-

ential of Airpower” om hur tre nyckelelement, teori, teknologi och utövning, måste vara i ba-

lans för att få ut det man vill. Under det första världskriget fanns det ingen tidigare erfarenhet 

av luftmakt och utvecklingen av teori gick jämsides med utvecklingen av erfarenheter. Tidiga 

teoretiker som Giulio Douhet, Billy Mitchell och Hugh Trenchard använde sig av Clausewitz 

                                                 
6 Høiback, Harald, ”What is Doctrine?”, s. 883 
7 Ibid., s. 888–895 
8 Winton, Harold R., “An Imperfect Jewel: Military Theory and the Military Profession”, s. 

855. 
9 Ibid., s. 856–857 
10 Ibid., s. 874 
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koncept.11 Dessa teorier blev grunden till Air Corpse Tactical Schools utveckling av principer 

som användes under andra världskriget. Dessa principer vilade på Clausewitz teorier om 

tyngdpunkter och folkets vilja.12 Teknologin var dock inte i balans med teorin då bombning-

arna inte var tillräckligt precisa för att slå de tänkta målen tillräckligt bra. Edmonds skriver 

vidare att första gången alla elementen var i balans var i sexdagarskriget och att det var i det 

första Gulfkriget som potentialen verkligen visade sig. Teknologin hade äntligen kommit 

ikapp teorin.13 

 

Den andra artikeln är skriven av Dr. Scot Robertson. I sin artikel ”The Development of Royal 

Air Force Strategic Bombing Doctrine between the Wars, a Revolution in Military Affairs?” 

skriver Robertson om hur det brittiska Royal Air Force mellan världskrigen kom att utveckla 

och ta till sig det strategiska bombningskonceptet. Han tar upp flera exempel som påverkat 

varav ett är att britternas framgångar i luften i det brittiska imperiet sammanföll väl med tan-

ken om offensiv strategisk bombning. Med detta i åtanke kom Hugh Trenchard att utveckla 

teorin om offensiv strategisk bombning. Robertson skriver också att viljan att undvika ett nytt 

skyttegravskrig kan ha bidragit.14 Robertson analyserar att den brittiska teorin om strategisk 

bombning var en förhastad slutsats och mer en tes än en faktisk teori. En tes som förhastat an-

togs som teori och omarbetades till en doktrin. En tanke som utan bevis blev en teori.15 

 

Den tredje och sista artikeln är skriven av Philip S. Melinger och heter ”The Historiography 

of Airpower: Theory and Doctrine”. I denna artikel går Melinger metodiskt igenom de perso-

ner och tankar som influerat luftmaktens utveckling. Melinger tar också upp att den ameri-

kanska luftdoktrinen i princip inte förändrats från andra världskrigets slut till Vietnamkriget. 

Fokus låg fortfarande på strategisk bombning. Melinger skriver att de hade fel doktrin, fel 

flygplan och fel materiel och att det funderades överraskande lite över detta. Flygarna verkade 

villiga att släppa det gamla tänket men ingen verkade ha något nytt att komma med.16 Vidare 

                                                 
11 Edmonds, D. K., “In search of high ground: The airpower trinity and the decisive potential 

of airpower.”, s. 11 
12 Ibid., s. 12 
13 Ibid., s. 13–16 
14 Robertson, S.  ”The development of royal air force strategic bombing doctrine between the 

wars.” Airpower Journal, 12(1), 1998, s. 45–46 
15 Ibid., s. 48–50 
16 Meilinger, P. S. ”The historiography of airpower: Theory and doctrine.” The Journal of 

Military History, 64(2), 2000, s. 490–491. 



Mats F. Berlin  2017-06-12 1OP303 

FHS OP14-17 

Sida 9 av 47 

 

skriver Melinger om de moderna teorier som John Warden, John Boyd och Robert Pape lagt 

fram.    

 

Avslutningsvis presenteras Elizabeth Kiers bok ”Culture and Military Doctrine: France be-

tween the Wars”. I den beskriver Kier hur en organisations kultur påverkar dess omvärldssyn 

och doktrinutveckling. Hon skriver att det är särskilt sant när det gäller militären. 17  Få orga-

nisationer lägger så mycket kraft på att assimilera sina medlemmar. Kier skriver vidare att det 

traditionella synsättet är att aktörens kultur formar dess handlingar genom slutmål eller värde-

ringar. Hon skriver att detta är slutmålsorienterade handlingar. Aktörerna ändrar sitt beteende 

men slutmålet är detsamma. Kier förespråkar istället synsättet som utvecklats av Ann Swind-

ler. Swindler menar att kulturen förser aktören med hur de vill uppnå någonting, inte vad.18 

Kier beskriver också hur den beroende variabeln, doktrinen, kan förändras medan den mellan-

liggande variabeln, kulturen, är konsekvent. Kulturen förändras inte särskilt mycket medan 

oberoende variabler som teknologi och politisk inriktning kan förändras. Doktrinen må för-

ändras men sättet att nå målen på gör det inte.19  

 

Forskningen som redovisats ovan tyder på att teori är en väsentlig del i skapandet av en dokt-

rin. Ändå redovisar den svenska doktrinen inte varifrån dess kunskap om luftkrigföring kom-

mit. Detta gör det intressant att göra ett nedslag i dessa dokument och undersöka varifrån 

denna kunskap kommer och vad som kan ha influerat den. Uppsatsens bidrag blir således att 

delvis fylla luckan ”teori i doktrin”. Alltså, går det att se några teoretiska influenser i den 

svenska doktrinen? Detta kan bidra till tidigare forskning genom att utvidga området ytterli-

gare och påverka doktrinens legitimitet.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Frågan varifrån det svenska flygvapnet fått sin kunskap om luftmakt ifrån är per definition 

mycket omfattande. Arbetets omfattning och den tid som ges till arbetet möjliggör inte att alla 

aspekter av denna fråga kommer kunna besvaras. Därför avgränsas arbetet till att söka efter 

                                                 
17Kier, Elizabeth, ”Imagining war: French and British military doctrine between the wars”, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 1997, s. 4 

18Ibid., s. 31 
19Kier, Elizabeth. ”Culture and Military Doctrine: France between the Wars.” International 

Security, 19(4), 1995, s. 80 
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Wardens och Clarkes teorier i doktrinen (se forskningsfrågor). Detta är dock en mycket god 

utgångspunkt. Varför det är troligt att just dessa teorier skulle ha influerat doktrinen redovisas 

som tidigare nämnt i teorikapitlet. 

 

1.5 Disposition  

 

Kapitel 2 inleds med att ge en översiktlig bild av de luftmaktsteoretiker och teorier som an-

vänds i uppsatsen. Därefter följer en förklaring av den kausala mekanismen som används som 

tes till varför just dessa teorier eftersöks i doktrinen. Kapitlet avslutas med att luftmaktsteori-

erna operationaliseras och de indikatorer som kunnat utläsas ur teorierna tas fram med moti-

vering. Dessa indikatorer används sedan i analysen av doktrinen.  

 

Kapitel 3 börjar med att beskriva den metod som valts för undersökningen och följs därefter 

av undersökningens forskningsdesign. Därefter gås materialet för undersökningen igenom. 

Kapitlet avslutas med en presentation av det analysschema som upprättats för undersökningen 

och en mer precis beskrivning av hur undersökningen gått till. Kapitlet syftar till att så exakt 

som möjligt redovisa undersökningens tillvägagångssätt för att underbygga den intersubjek-

tiva prövbarheten.   

 

Kapitel 4 inleds med att redovisa undersökningens resultat. Därefter sammanställs resultaten 

för en enkel överblick. Därefter följer ett avsnitt där undersökningens resultat tolkas. Därefter 

undersöks kopplingen till teorin och kopplingen till det förändrade fokus som lett till att inter-

nationella influenser påverkat doktrinen. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Kapitel 5 inleds med en kort sammanfattning för att därefter gå vidare med att redogöra för 

vilka slutsatser som dragits under undersökningens gång. Efter detta reflekteras det över upp-

satsen och kapitlet avslutas med en redogörelse för vidare forskning samt undersökningens 

relevans för yrkesutövningen.  
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2. Teori 
 

 

2.1 Jonh A. Warden III 

 

 

Överste John Warden är en före detta stridspilot och överste i det amerikanska flygvapnet. 

Han påbörjade sin militära karriär vid USAF Academy för att sedan vidare utbilda sig till 

stridspilot i det amerikanska flygvapnet.20 Under Wardens karriär kom han att utveckla ett in-

tresse för militär och politisk teori. Allt eftersom utvecklades hans tankar kring offensiv stra-

tegisk användning av luftmakt. 21 Under Wardens tid som student vid National War College 

1985–1986 påbörjade han skrivandet av sin bok ”The Air Campaign” i vilken hans idéer och 

teori kring användandet av luftmakt skrevs ner.22 I denna bok lades grunden till tankarna om 

fienden som ett system och det som efter det första Gulfkriget kom att benämnas som War-

dens ”femringsmodell”. Denna femringsmodell var egentligen bara en utveckling och förtyd-

ning av wardens ursprungliga idéer varför boken ”The Air Campaign” huvudsakligen är 

boken uppsatsförfattaren använder för att lyfta fram Wardens teori.23 

 

2.1.1 The Air Campaign24  
 

I ”The Air Campaign” börjar Warden med att beskriva termen ”Center of Gravity”. Warden 

beskriver detta som ett ställe där ett slag mot en fiende gör mer nytta än samma slag skulle 

gjort om det applicerades någon annanstans.25 Detta är centralt i Wardens teori då hans reso-

nemang om systemkollaps lutar sig mot dessa tyngdpunkter.26 Vidare beskriver Warden fem 

olika scenarion i vilka han tänker sig att luftkriget kan utspela sig i. I det första scenariot är de 

egna flygbaserna sårbara för fientlig luftattack men samtidigt är även fiendens flygbaser det. 

                                                 
20 Gray, Peter W. & Cox, Sebastian (red.), ”Airpower leadership: theory and practice”, The 

Stationery Office, London, 2002, s. 131 
21 Ibid., s. 133 
22 Ibid., s. 134 
23 Ibid., s. 143 
24 Boken som uppsatsförfattaren använt sig av är ett ”nytryck” där Warden implementerat de 

förfiningar han gjort till sina idéer efter det första Gulfkriget.  
25 Warden, John A., ”The air campaign: planning for combat”, Rev. ed., toExcel, San Jose, 

1998, s. 7 

26 Rekkedal, Nils Marius (red.), ”Luftmakt: en antologi”, Preliminär utg., Krigsvetenskapliga 

institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 2003, s. 75 
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Det andra scenariot beskriver ett fall då de egna flygbaserna är ”säkra” men fiendens fortfa-

rande går att nå.27 Vidare beskrivs tre ytterligare fall men det finns inget skäl att nämna alla 

fem här. Istället är det viktigare att ta med sig att Warden utifrån dessa olika scenarion argu-

menterar för sina påståenden om hur luftkriget skall gå till. Han använder sig konsekvent av 

historiska fall för att underbygga sina resonemang.  

 

Wardens bok, och följdaktningsvis hans teori, fokuserar på offensiven. Angående defensiv 

luftmakt skriver han i ett stycke av boken att ”Nothing positive can be achieved from de-

fense...” och att när det gäller defensiva luftoperationer så är ”…the best possible outcome 

[…] not to loose.”28 Han förespråkar attack av fiendens ”centers of gravity”. Detta illustreras 

genom påståenden som t.ex. att om man vill komma åt fiendens flygplan är det bäst att attack-

era dessa på marken eller till och med attackera fabriken där de tillverkas.29  

 

Wardens ”uppifrån-och-ner”-tänk, dvs. att se helheten först och sen delarna, är den mest cen-

trala idéen i hans teori. Att se fienden som ett system. Han menar att det inte enbart är fien-

dens militärmakt som är målet utan hela systemet.30 Utifrån detta konstruerade Warden sin 

femringsmodell där varje ring utgjorde en ”center of gravity”. Dessa fem ringar är (utifrån 

och in): Fiendens militära styrkor, invånarna, infrastrukturen, nyckelproduktionen och ledar-

skapet.31 Warden menar att för att uppnå den eftersträvade systemkollapsen så måste dessa 

tyngdpunkter attackeras parallellt.32 

 

Wardens teori användes framgångsrikt i det första Gulfkriget och hans roll i Operation Desert 

Storm var enligt strategen Edward N Luttwak ”…central…” och ”…räddade det amerikanska 

flygvapnet från dess taktiska mentalitet.” 33 Warden, och hans teori, kan möjligvis ses som 

den mest inflytelserika sedan andra väldskriget. 

 

 

                                                 
27 Warden, John A., ”The air campaign: planning for combat”, s. 17 
28 Ibid., s. 59 
29 Ibid., s. 35–36 
30 Rekkedal, Nils Marius (red.), ”Luftmakt: en antologi”, s. 75 
31 Gray, Peter W. & Cox, Sebastian (red.), ”Airpower leadership: theory and practice”, s. 143 
32 Rekkedal, Nils Marius (red.), ”Luftmakt: en antologi”, s. 83 
33 Gray, Peter W. & Cox, Sebastian (red.), ”Airpower leadership: theory and practice”, s. 158 
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2.2 Shaun Clarke 

 

Shaun Clarke var då han författade boken ”Strategy, air strike and small nations” överstelöjt-

nant i det Nya zeeländska flygvapnet. Clarke skrev boken och formade sina tankar och idéer 

på grund av sin nyfikenhet kring just strategisk luftmakt (som Warden också skrivit om). Stra-

tegisk luftmakt är något som typiskt förknippas med storskaliga operationer. Clarke undrade 

ifall detta synsätt kunde tillämpas av mindre nationer med mindre resurser och i så fall hur 

detta skulle gå till.34  

 

Clarke skriver att det främst var två orsaker till varför han ville skriva sin bok. Det första är 

att minskande ekonomiska resurser leder till att det är av yttersta vikt att maximal effekt upp-

nås med de resurser som finns tillgängliga. Det andra skälet är att Clarke tror att mindre nat-

ioner tittat farligt mycket på det amerikanska sättet att föra luftkrig. Sättet som Warden före-

språkar. Istället för att titta på hur de stora makterna gör förespråkar Clarke att varje nation 

måste se till sina specifika förutsättningar och förhålla sig till dessa.35 Clarke författade sina 

idéer i boken ”Strategy, air strike and small nations” varför denna bok används som källa till 

att lyfta fram Clarkes mest centrala idéer. 

 

2.2.1 Strategy, air strike and small nations 

 

I boken börjar Clarke med att diskutera strategibegreppet som han menar är otydligt. Vad me-

nas egentligen med ”strategisk” påverkan? Clarke menar att strategi i första hand går ut på att 

försöka påverka resultat genom att skapa förutsättningar. Han menar också att strategibegrep-

pet är utan mening om inte ett specifikt mål has i åtanke och att strategiska handlingar alltid 

får indirekta påföljder.36 Han illustrerar detta med en figur där han förklarar att A kan påverka 

B eller E att inträffa. Skulle A påverka E så kommer dock inte C att påverkas osv.37 

 

 

 

                                                 
34 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, Repr., Aerospace Centre, 

RAAF Base Fairbairn, 2001, s. 2 

35 Ibid., s. 2–3 
36 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 17 
37 Ibid., s. 12 
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Figur 1: indirekt påverkan38 

 

Efter att ha gått igenom strategi och strategiska luftoperationer går Clarke vidare och beskri-

ver den strategiska luftmaktens historia och hur den använts i krigen under 1900-talet. Bland 

annat tar han upp ett par fall vilka han sedan använder i sin argumentation för hur mindre nat-

ioner kan använda sig av strategiska luftanfall. Bland annat operation Babylon 1981 då Israel 

anföll en kärnreaktor i Irak som man trodde användes för utvecklingen av kärnvapen.39  

 

De resterande tre fjärdedelarna av boken ägnas åt hur mindre nationer skall, eller åtminstone 

bör, resonera kring användandet av sin luftmakt. Clarke resonerar kontinuerligt kring varför 

det inte är möjligt för mindre nationer att använda ”stormaktstänk”. Clarke hävdar att en 

”systemkollaps-taktik” inte är möjlig för en liten nation på grund av samma anledning som 

samma land inte kan genomföra en invasion. Det finns inte tillräckligt med resurser.40 Clarke 

underbygger detta resonemang genom att dra kopplingen till Operation Allied Force i Jugo-

slavien där Nato använde taktiken men med mycket mindre intensitet. I praktiken med 

”mindre nationers-kapacitet”. Denna operation har av flera kritiserats för att effekten uteblev 

de första månaderna.41 

 

Clarke argumenterar vidare för ett antal punkter som mindre nationer kan utnyttja. Han menar 

att det ultimata målet för en krigförande part är att påverka fiendens beslutsorgan och att fo-

kus skall ligga på det.42 Han menar också att små nationer inte behöver se luftmakten som det 

enda som skall utkämpa kriget. John Keegan uttryckte efter Operation Allied Force att ”war 

can be won by airpower alone”.43 Denna syn, menar Clarke, kan påverka nationens syn på jo-

                                                 
38 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 12 
39 Ibid., s. 50 
40 Ibid., s. 77 
41 Ibid., s. 77 
42 Ibid., s. 93 
43 Air Force Magazine, ”Please, Mr Blair, never take such a risk again”, (senast ändrad 29/7–

2010), http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Documents/2009/December 

2009/1209keeperfull.pdf (hämtad 26/5-17) 

http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Documents/2009/December%202009/1209keeperfull.pdf
http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Documents/2009/December%202009/1209keeperfull.pdf
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int-operationer. Clarke förespråkar istället Joint-operationer.44 Ytterligare en punkt Clarke lyf-

ter är att små nationer i begränsade krig inte behöver eftersträva fiendens ovillkorliga kapitu-

lation.45 Detta till skillnad från Warden som inte tror på begränsade krig.46 

 

Till sist skriver Clarke om sin SPOT-bombningsstrategi (Strategic Precision Oriented Targe-

ting). I princip menar han att målval ska ske med hänsyn till vad man vill uppnå och för att 

påverka motståndarens beslutsorgan till ens fördel.47 

 

 

 

2.3 Kausal mekanism 

 

De två luftmaktsteorierna ovan utgör i sig ingen tes för varför dessa skulle kunna ligga till 

grund för det svenska doktrinära och reglementsmässiga synsättet för användandet av luft-

makt. Däremot finns det risk för, som Clarke uttryckte det, att doktrinen skulle kunna härma 

stormakternas alltför mycket då världens ”hur, vad och varför” när det gäller luftmakt till stor 

del är amerikansk.48  Följande text stärker uppsatsförfattarens teori om att västvärlden (främst 

Nato) skulle kunnat påverka den svenska utvecklingen av doktrinen.  

 

Västvärldens syn på luftmakt har de senaste 20 åren grundat sig i Wardens luftmaktsteori.49 

Mestadels av världens strategier är skrivna för och av stormakter och idag är konceptet strate-

gisk paralys lika vedertagen som strategisk bombning var under andra världskriget.50  

 

I början av 90-talet kollapsade Sovjetunionen vilket ledde till att det kalla kriget efter många 

år började tina. Hotet från öst ansågs av riksdagen, regeringen och försvarsmakten inte längre 

vara lika tydligt som det varit under en stor del av 1900-talet. Detta ledde till stora föränd-

ringar och den ”strategiska time-out” som präglat 00-talet. Försvarsmakten började fokusera 

                                                 
44 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 99 
45 Ibid, s. 87 
46 Gray, Peter W. & Cox, Sebastian (red.), ”Airpower leadership: theory and practice”, s. 

133–134 
47 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 136 
48 Ibid, s. 83 
49 Jan Reuterdahl, ”Modern luftmaktsteori. Nytt recept eller uppvärmd skåpmat?”; I ”Luftmakt 

– En antologi”; Nils Marius Rekkedal, s. 265–287, Stockholm, Försvarshögskolan, Krigsve-

tenskapliga institutionen, 2003, s. 265 
50Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 76 
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mer på internationella insatser än försvaret och i försvarspropositionen från 2009 beskrivs hur 

Sveriges engagemang i insatser under Natos ledning bör öka samt att samarbetet med Nato är 

centralt för Försvarsmakten.51 Flera omfattande förändringar har gjorts för att Försvarsmakten 

skall bli mer interoperabla och kunna fungera bättre tillsammans med Nato. För att exemplifi-

era kan det nämnas att flygvapnet under denna period uppgraderade JAS 39 Gripen och 

gjorde systemet mer internationellt. Bland annat flyger man numera i fot och knop istället för 

meter och kilometer i timmen samt flygplanet förbereddes för införandet av Natos datalänksy-

stem Länk 16.52 

 

Denna ökade internationalisering borde enligt uppsatsförfattaren ha influerat det svenska upp-

byggandet av kunskap samt framtagandet av de styrande dokumenten. Kopplat till det faktum 

att teori är en beståndsdel i en väl utformad doktrin gör det intressant att undersöka sambandet 

mellan den svenska doktrinen och reglementet för luftoperationer med den luftmaktsteori som 

präglar Natos doktriner. 

 

 

Den tidigare forskningen, tillsammans med det som står skrivet i regeringens proposition för 

försvarspolitisk inriktning samt OPD14 (se Analyskapitel 4.3) samt det Clarke beskriver i sin 

bok tyder på att Wardens teori kan återfinnas i flygvapnets doktrin. Detta styrker därmed upp-

satsens legitimitet och visar på behovet på vidare forskning kring detta område. 

 

Anledningen till att även Clarkes teori vill eftersökas i doktrinen är för att se om spår av 

denna går att finna. Skulle det göra det kan det diskuteras om ifall Sverige medvetet tittat åt 

detta hållet istället för att Sverige är en mindre nation. 

 

Denna teori, att den ökade internationaliseringen skulle utgöra grunden för doktrinära föränd-

ringar och inhämtande av kunskap utifrån, utgör den kausala mekanism som binder samman 

Warden och Clarke med den svenska doktrinen.   

 

2.4 Operationalisering 

 

                                                 
51 Prop. 2008/09:140 ”Ett användbart försvar”, s. 9, 15 
52 Försvarsmakten, ”Premiär för Länk 16”, 2011, (senast ändrad 2013) 

(http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/04/premiar-for-lank-16/ , Hämtad 5/5–17)  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/04/premiar-for-lank-16/
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I detta avsnitt presenteras de observerbara indikatorer som valts ut för att utgöra variablerna i 

analysschemat då Clarkes och Wardens teori eftersöks. Dessa indikatorer har tagits fram för 

att med så god noggrannhet som möjligt representera det som är väsentligt i Clarkes samt 

Wardens teori. Viktigt i framtagandet av indikatorer för Warden respektive Clarke har varit 

att det varit indikatorer där de två teorierna skiljer sig för att ytterligare säkerställa validiteten. 

Indikatorer som skulle kunna påvisas i båda teorier har i största möjliga mån undvikits. Detta 

för att få indikatorerna att peka på antingen Warden eller Clarke och inte på båda samtidigt. 

Både Clarks och Wardens bok har lästs noggrant för att kunna ta fram de mest relevanta indi-

katorerna. Detta för att säkerställa så god reliabilitet som möjligt. 

 

Som tidigare nämnt anser Clarke det vara en dålig idé att ”härma” stormakterna i sin plane-

ring för användandet av luftmakt. Han skriver också om att en del stater litar för mycket på 

USA:s inblandning om något skulle inträffa och att det inte alls är säkert.53 Clarke skrev redan 

i sin bok (utkom första gången 1998) om USA:s ökade isolationism. Detta är något som ökat 

ytterligare idag med president Trumps ”America First”-strategi.54 Clarke skriver också att ut-

rikespolitiska engagemang och politiska styren med olika synsätt snabbt kan förändras. Upp-

byggandet av flygvapen går dock inte lika fort.55 Faktum kvarstår att även om Sverige har 

goda försvarssamarbeten med t.ex. USA är vi inte med i någon försvarsallians.56 Clarke me-

nar att mindre nationer må hoppas på att stormakterna lägger sig i men måste planera för att 

utkämpa kriget själva. Clarke ges därför indikatorn ”Planering för eget krig”. 

 

-Clarke, Indikator: Planering för ”eget” krig. 

 

Mindre nationer behöver inse att den ovillkorliga kapitulationen av fienden inte nödvändigtvis 

är det som måste eftersträvas. Clarke exemplifierar med historien om en man som behöver ta 

sig till jobbet men inte har råd med en bil. När mannen inser att en cykel räcker kan han lösa 

sitt problem.57 Clarke citerar även den tidiga luftmaktsteoretikern Basil Lidell Hart som me-

                                                 
53 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 73 
54 The White House, ”America First Foreign Policy”, https://www.whitehouse.gov/america-

first-foreign-policy (hämtad 26/4–17) 
55Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 74 
56 Tomas Augustsson, Svenska dagbladet, ”Försvarssamarbetet med USA kommer att stär-

kas” (29/6–15), https://www.svd.se/forsvarssamarbetet-med-usa-kommer-att-starkas (hämtad 

26/4-17) 
57 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 91 

https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy
https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy
https://www.svd.se/forsvarssamarbetet-med-usa-kommer-att-starkas
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nade att för att en angripare skall lyckas måste denne erövra. Försvararen behöver ”bara” 

övertyga angriparen att denne kommer förlora mer än han vinner.58  

 

Warden hävdar däremot, till skillnad från Clarke, att det inte finns något som ett begränsat 

krig.59 Wardens tankar genomsyras istället av en, som tidigare nämnt, offensiv karaktär. Han 

uttrycker hur nästan inget gott kan komma ur försvar förutom möjligtvis att ett lyckat sådant 

skapar förutsättningar för senare anfall.60 Hela idén med de fem ringarna och systemkollaps 

eller ”paralysering” av fienden bygger på ett offensivt agerande. Därför ges Warden indika-

torn ”Offensivt tänk” medan Clarke ges indikatorn ”begränsat krig/begränsad seger” 

 

-Clarke, Indikator: Begränsat krig/begränsad seger 

 

-Warden, Indikator: Offensivt tänk 

 

På ämnet försvar nämner Warden också att försvararna måste inse att det inte kommer gå att 

försvara allt. Warden skriver: ”He who tries to defend all defends nothing.”61 Historiskt sett 

har numerär spelat roll. Försvarare som försvarar med underlägsen numerär kommer med 

största sannolikhet att misslyckas.62 En överlägsen styrka kommer också att orsaka mer känn-

bara förluster för fienden, något som kan få dennes beslutsorgan att tänka om.63 Warden talar 

därför om styrkeöverlägsenhet och koncentration av styrkorna. Därför ges Warden indikatorn 

”lokal styrkeöverlägsenhet”. 

 

-Warden, Indikator: Lokal styrkeöverlägsenhet  

 

 

Kopplat till Basil Lidell Harts uttalande om kostnader kontra vinster skriver Clarke också om 

samma tema, nämligen sannolikheten för vinst eller förlust och dess chans/risk att lyck-

as/misslyckas. Clarke ställer upp en formel där fördelarna multipliceras med fördelarnas san-

nolikhet att lyckas. Sedan subtraheras kostnaden multiplicerat med kostnadens sannolikhet att 

                                                 
58 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 92 
59 Gray, Peter W. & Cox, Sebastian (red.), ”Airpower leadership: theory and practice”, s. 133 
60 Warden, John A., ”The air campaign: planning for combat”, s. 59 
61 Ibid., s. 60 
62 Ibid., s. 58 
63 Ibid., s. 59–60 
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inträffa. Fås ett värde < 0 väger kostnaden och dess sannolik att inträffa inte upp för fördelar-

na.64 Tanken om avskräckning och att få fienden att göra som man vill med indirekta metoder 

omnämns frekvent i Clarkes bok. Warden å andra sidan förespråkar den totala systemattacken 

och i hans teori ses inte samma spår av avskräckningsstrategin. Därför ges Clarke indikatorn 

avskräckning. 

 

-Clarke, Indikator: Avskräckning 

 

Som tidigare nämnt hävdar John Keegan att krig kan vinnas med luftmakt endast. Detta syn-

sätt, menar Clarke, passar inte mindre nationer. Detta för att mindre nationer saknar förutsätt-

ningar för att genomföra sådana storskaliga operationer.65 En oberoende avgörande luftmakt 

är en orealistisk dröm för en mindre nation. En dröm som i värsta fall kan snedvrida tankarna 

kring luftmakt.66   

 

 

Medan Clarke förespråkar gemensamma operationer har Warden en något annorlunda syn på 

saken. Warden uttrycker inte att en joint-operation inte skulle vara bra, tvärt om. Han skriver 

om operationens sammansättning som en orkester där alla spelar en viktig roll. Men han gör 

en tydlig markering som uppsatsförfattaren inte uppfattar att Clarke gör. Warden skriver att 

konserten i huvudsak bygger på ett instrument även om de andra hjälper till. Är det en piano-

konsert eller en violinkonsert? Han menar att det finns ett ”huvudinstrument” som de andra 

understödjer. Ibland förhåller de andra instrumenten sig passiva. Han skriver: ”On occasion, a 

reason might exist for them to work together. But for the most part, each had a specific job to 

do…”67 På grund av detta ges Clarke indikatorn ”gemensamma operationer-tänk” medan 

Warden ges indikatorn ”fokus på en vapengren”. 

 

 

-Clarke, Indikator: Gemensamma operationer-tänk 

-Warden, Indikator: Fokus på en vapengren 

 

 

                                                 
64 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 113 
65 Ibid, s. 100 
66 Ibid, s. 101 
67 Warden, John A., ”The air campaign: planning for combat”, s. 123 
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Clarkes SPOT-bombningsmetod (se tidigare) fokuserar på målvalet. Att målvalen hela tiden 

strävar efter att förändra fiendens beslutsorgan till egen fördel. I Clarkes bok citerar han teo-

retikern Robert Pape som i sina undersökningar av planeringsdokument inte funnit att de be-

skriver hur förstörelsen av ett visst mål skulle påverka de högre strategiska målen, bara hur 

man skulle gå tillväga för att förstöra ett visst mål.68 På grund av Clarkes målvalsfokusering 

ges han indikatorn ”fokus på de högre strategiska målen”. 

 

-Clarke, Indikator: Fokus på de högre strategiska målen 

 

 

 

 

 

2.4.1 Sammanfattning indikatorer, Clarke 
 

1. Planering för ”eget” krig. 

2. Begränsat krig/begränsad seger 

3. Avskräckning 

4. Gemensamma operationer-tänk 

5. Fokus på de högre strategiska målen 

 

 

 

 

2.4.2 Sammanfattning indikatorer, Warden 

 

1. Offensivt tänk 

2. Lokal styrkeöverlägsenhet 

3. Fokus på en vapengren 

 

 

  

                                                 
68 Clarke, R. S. (Shaun), ”Strategy, air strike and small nations”, s. 127 
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3. Metod 
 

3.1 Kvalitativ textanalys 

 

Ett av de viktigaste skälen för valet att använda denna metod är att helheten i texten är det 

som vill undersökas och att det eftersökta kanske ligger dolt under ytan.69 För att kunna 

komma åt latenta budskap måste texterna läsas flera gånger. Både överskådligt och djuplo-

dande. Uppsatsen har en deduktiv ansats vilket betyder att ett ”analysschema” upprättas uti-

från de variabler som går att utläsa ur teorierna. Detta ”schemat” används sedan vid forsk-

ningen kring doktrinerna. Doktrinerna tolkas utifrån detta. Deduktion är att gå från helheten 

till delarna.70  

 

Undersökningen avser söka sambandet mellan Wardens och Clarkes teori kring luftmakt 

kopplat till den svenska doktrinen. Materialet som finns tillgängligt kring detta lämpar sig väl 

för att undersökas kvalitativt. Dels för att mängden material är inte är överväldigande. Detta 

innebär att den problematiska avvägningen mellan att välja bredd kontra djup kan undvikas. 

De luftmaktsteorier som används i undersökningen består av förstahandskällor skrivna av teo-

retikerna själva. Doktrinen som skall analyseras är officiella dokument. 

 

Ytterligare argument för att denna metod lämpar sig för undersökningen är avståndet mellan 

text och uttolkare. Med avstånd menas hur bekant forskaren är med miljön i vilken texten 

framställts.71 Texterna denna undersökning avser behandla är producerade i närtid och i, för 

uppsatsförfattaren, socialt bekanta miljöer vilket gör tolkningsprocessen lättare.  

 

Detta för oss vidare till en nackdel tillskriven den kvalitativa forskningens, nämligen den om 

forskarens förförståelse. ”Forskningshandboken” beskriver att ”…forskarens jag spelar en 

                                                 
69 Esaiasson, Peter, ”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad”, 3., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 237. 

 
70 Jakobsson, Ulf, ”Forskningens termer och begrepp: en ordbok”, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, s. 35 
71 Esaiasson, Peter, ”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad”, s. 
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viktig roll i produktionen och tolkningen av kvalitativa data.”72 Den rådande tanken bland 

kvalitativa forskare är att jaget alltid spelar roll och skall erkännas i forskningen. Detta stycke 

inleddes med att tillskriva jaget i forskningen som en nackdel. Så behöver inte vara fallet. Det 

kan även vara en tillgång. Författaren till denna uppsats ser sin tillhörighet till flygvapnet som 

en resurs i det tolkningsarbete som skall göras av teorier och doktriner. För att exemplifiera är 

det lättare och begripligare för en insatt att se förmågor som t.ex. uthållighet och kontroll av 

luftrummet implicit i text. Denna större inblandning av jaget innebär ofrånkomligen att resul-

tatet måste behandlas på ett mer försiktigt vis då forskaren troligtvis påverkat resultatet på ett 

eller annat sätt. 

 

Vidare nackdelar kan vara att betydelsen tas ur sitt sammanhang och tolkas fel. Även om en 

av den kvalitativa textanalysens fördelar är just att se saker i sitt sammanhang finns ändå ris-

ken att viktiga ord eller meningar lyfts ur sitt sammanhang.73 Detta är något forskaren måste 

vara medveten om.  

 

Det finns givetvis också fördelar med kvalitativ analys. Att datamaterialet genom analysen 

töms på information och gås igenom ingående leder till ett gott djup i undersökningen. Det 

går också att hantera tvetydigheter och motsägelser i den kvalitativa analysen.74 Detta för att 

materialet analyseras så pass mycket att dess budskap ges större chans att komma fram. Detta 

passar undersökningen i denna uppsats. Doktriner är dokument som ofta kan vara svårfattliga 

och en djupgående analys är av största vikt för att få en klar bild av vad som faktiskt menas.  

 

3.2 Forskningsdesign 

 

Uppsatsens forskningsdesign bygger på den teorikonsumerande fallstudien. Då studien syftar 

till att studera ett avgränsat problem på djupet ses fallstudien som en lämplig metod.75 Det är 

också lättare att hålla en fallstudie som innehåller specifika påstående inom rimliga gränser.76 

Detta förespråkar denna design som grund för undersökningen i denna uppsats. En företeelse 

                                                 
72 Denscombe, Martyn, ”Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom sam-

hällsvetenskaperna”, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 244 
73 Ibid, s. 260–261 
74 Ibid s. 260 
75 Bell, Judith & Waters, Stephen, ”Introduktion till forskningsmetodik”, 5., [uppdaterade] 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 23 

76 Ibid s. 23 
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har urskilts, i denna undersökningens fall teorins koppling till doktriner, som forskaren vill 

undersöka vidare. Fokus ligger här på en undersökningsenhet. Ansträngningen koncentreras 

på ett fall.77  

  

 

En kritik som ofta riktas mot fallstudien är dess begränsade förmåga att generalisera utifrån 

resultaten.78 Utifrån denna informationen har uppsatsförfattaren inställningen att det kommer 

bli svårt att generalisera utifrån sitt fall och accepterar detta som en begränsning i sin metod. 

Ofta ges generaliserbarheten en låg prioritet i kvalitativa fallstudier och så även i denna upp-

sats.79 Generaliserbarheten kommer vidare diskuteras i avslutningskapitlet.   

3.3 Material 

 

Fyra huvudsakliga källkritiska regler skall tas i beaktning vid bedömandet av källkritik. Dessa 

är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.80 

 

I denna studie är det de officiella dokumenten ”Militärstrategisk doktrin 2016”, ”Operativ 

doktrin 2014” samt ”Taktikreglemente för Luftoperationer” som skall undersökas. Dessa do-

kument är officiella publikationer utgivna av Försvarsmakten som uttrycker Sveriges doktri-

nära grunder. Dessa dokument har således inga problem med att uppnå kriterierna för god 

äkthet. Äkthet är det kriteriet som uppsatsförfattaren bedömer vara det viktigaste då de andra 

tre är svåra att tillämpa på dessa dokument.  

 

De två litterära verk som beskriver teorierna som huvudsakligen använts för framtagandet av 

de observerbara indikatorer som skall eftersökas i doktrinen är skrivna av sina respektive teo-

riförfattare. Detta ger dem en god äkthet. Samtidigheten är också fortsatt god då dessa teorier 

fortfarande är aktuella och levande. 

 

                                                 
77 Denscombe, Martyn, ”Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom sam-

hällsvetenskaperna”, s. 41 
78 Bell, Judith & Waters, Stephen, ”Introduktion till forskningsmetodik”, s. 24 
79 Huberman, A. Michael & Miles, Matthew B. (red.), ”The qualitative researcher's compan-

ion”, Sage Publications, Thousand Oaks, Calif., 2002, s. 172–173 

80 Esaiasson, Peter, ”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad”, s. 
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3.3.1 Övrigt material 

 

Förutom de två litterära verk skrivna av teoretikerna själva har även ett antal andra verk an-

vänts. Bland annat ett stycke skrivet av John Andreas Olsen i boken ”Air Power Leadership 

Theory and Practice”.81 Detta för att få en bredare uppfattning och dra nytta av de som tidi-

gare studerat Wardens teori. Dessa verk har också enligt uppsatsförfattaren uppnått en till-

räckligt hög källkritisk nivå. 

 

 

 

3.4 Analysschema och tillvägagångsätt  

 

För att på ett okomplicerat sätt analysera doktrinen upprättas ett analysschema där de obser-

verbara indikatorer som tagits fram sätts in. Analysschemat består av tre kategorier där indi-

katorerna kommer att placeras in där de bäst passar in utifrån analysen. Analysschemats kate-

gorier är: Centralt, perifert och nämns ej.  

 

Centralt: I denna kategori placeras de indikatorer som analyseras vara centrala även i den 

svenska doktrinen. Notera att det inte är hur mycket indikatorn nämns utan hur central dess 

budskap anses vara.  

 

Perifert: I denna kategori placeras de indikatorer som analyseras vara perifera i den svenska 

doktrinen. Alltså de indikatorer som visserligen omnämns men som tillskrivs mindre centrala 

budskap. 

 

Nämns ej: I denna kategori placeras de indikatorer som inte omnämns eller inte kunnat be-

stämmas om de ens finns med i den svenska doktrinen.     

 

 

Analysschemat ser ut som följer: 

 
 

Centralt Perifert Nämns ej 
 

Figur 2: Analysschema 

 

                                                 
81 Gray, Peter W. & Cox, Sebastian (red.), ”Airpower leadership: theory and practice” 
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Nedan följer ett exempel på analysschemat: 

 

Analysschema, tillämpat på Clarkes Indikatorer: 

 
 Centralt Perifert Nämns ej 

Planering för ”eget” 

krig 

   

Begränsat 

krig/begränsad seger 

   

Avskräckning 

 

   

Gemensamma operat-

ioner-tänk 

   

Fokus på de högre stra-

tegiska målen 

   

 
Figur 3: Analysschema, Exempel 

 

 

Tillvägagångssättet har alltså varit som följer: 

 

• Analys av Warden och Clarke  

• Framtagning av indikatorer  

• Upprättande av lämpligt analysschema 

• Analys av doktrinen 

• Ifyllande av analysschema 

• Analys av resultat 

 

Utöver detta har även en kort mailkonversation förts med redaktören för arbetsgruppen som 

tagit fram ”Taktikreglemente för Luftoperationer”. Detta för att få en ökad förståelse för hur 

arbetet med att ta fram reglementet gått till.  
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Avsiktligt Blank 
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4. Analys 
 

4.1 I vilken utsträckning ses Wardens indikatorer? 

 

 

Indikator 1, Offensivt tänk 

 

Militärstrategisk doktrin tar på flera ställen upp just ordet offensiv. ”Under fred och kris ska 

Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte att skapa en tröskeleffekt.”82 Notera att det 

står ”under fred och kris”. Alltså inte krig. Offensivt agerande i fred och kris exemplifieras 

med att beskriva hur en uppkommen situation kan de-eskaleras genom ett hot om eskalering. 

Att agera defensivt och backa i sådana lägen kan i sådana fall ge ett oönskat resultat.83 Gäl-

lande krig står det istället att en balans mellan offensivt och defensivt agerande är det som ef-

tersträvas.84 Balansen mellan offensivt och defensivt agerande beskrivs utifrån uttrycket 

”kulminationspunkt”. ”Anfallets kulminationspunkt innebär att den offensiva kraften tar slut 

innan den strategiska målsättningen är nådd och det sker ett skifte i maktbalans till den defen-

sives favör.”85 Detta kan ske på grund av att anfallaren tappar energi efter en kraftig offensiv 

och på så sätt besegrar sig själv. Det gäller därför att ha en realistisk politisk och militär am-

bition. Intressant här är att påpeka att Warden inte verkat se att den offensiva kraften kunnat 

”ta slut” innan målsättningarna är uppnådda. Detta talar för att den svenska doktrinens syn på 

offensiv skiljer sig ifrån Wardens. Det offensiva tänket i doktrinen är snarare i form av insik-

ten att ett ”vänta och se”-försvar inte är lösningen. Det talas om en proaktiv inställning, en in-

ställning där man inser att en aktiv attityd krävs för att skapa goda förutsättningar för sig 

själv.86 Ett autonomt ingripande och uppdragstaktik skapar denna reaktiva förmåga.  

 

Warden talade om strategisk paralys. Detta nämns i doktrinen, dock i form av att Sverige själv 

ser sig kunna bli utsatt för det. ”…det militära försvaret dimensioneras för att kunna verka 

under strategiskt överfall genom operativ chock”.87 Här framgår det alltså att strategisk para-

lys är något som kan vara ett handlingsalternativ för en eventuell angripare men det nämns 

                                                 
82 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, Stockholm, Försvarsmakten, 2016, 

s. 55 
83 Ibid., s. 32 
84 Ibid., s. 57 
85 Ibid., s. 42 
86 Ibid., s. 45 
87 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 53 
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inte någonstans att det är något Sverige själva skall eftersträva. Istället står det i direkt mot-

sättning till Warden:  

 

”Ensidiga militära ideal är emellertid oftast inte generellt praktiskt och politiskt relevanta. 

Kompetent motstånd faller inte ihop av bara ofördelaktiga positioner eller temporär resurs-

brist. Ett allt för stort inslag av anfall kan leda till kulmination och onödig aggression. För-

svarsmakten, som alla aktörer, måste basera sina operativa metoder på verkliga styrkeförhål-

landen, samt juridiska och politiska förutsättningar - inte på idealbilder.”88 

 

Sveriges doktrin innehåller dock andra offensiva tankar förutom de redan nämnda. Bland an-

nat tas det upp i OPD14 att ”Om en motståndarens baser och installationer går att nå ska möj-

ligheten att angripa dessa övervägas.”89 TR LuftOp nämner också att offensiva flyganfall 

skall riktas mot angriparens flygstridskrafter på operativt djup. Främst anfallande makts ”fly-

gande plattformar på marken, luftstridskrafternas ledningssystem, flygbaser med tillhörande 

anläggningar och logistik samt luftvärn.”90 MSD16 nämner också att hela det operativa djupet 

skall kunna användas.91 Faktum är att det flera gånger talas om ”operativt djup”. Det talas 

dock aldrig om något ”strategiskt” djup och inte heller om att andra mål som Warden före-

språkat skall attackeras. Faktum är att ledningen, som Warden uttryckligen ansett vara ett av 

de viktigaste målen, beskrivs som att det är ett oberäkneligt mål som kan leda till motsatta 

målsättningen varför fokus inte läggs därvid.92  

 

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Offensivt tänk  X  

 

 

 

 

 

                                                 
88 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 59 
89 Försvarsmakten, ”Operativ doktrin 2014”, s. 47 
90 Försvarsmakten, ”Taktikreglemente för Luftoperationer”, s. 52 
91 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 57 
92 Ibid., s. 61  
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Indikator 2, Lokal styrkeöverlägsenhet 

 

Den lokala styrkeöverlägsenheten kan ses i diskussionen om direkt eller indirekt metod i 

OPD14. Vid styrkeöverlägsenhet eller där den kvalitativa förmågan överskrider motstånda-

rens anses den direkta metoden vara bäst lämpad. Där det motsatta förhållandet råder, under-

lägsenhet i kvantitet eller kvalitet, förespråkas istället den indirekta metoden. Där beskrivs hur 

kraftsamling mot svagheter som är avgörande för motståndarens förmåga anses vara av stor 

vikt. Överlägsenheten anses viktig, dock avses inte alltid numerär. OPD14 tillskriver fördelar 

avseende tid och plats som lika viktiga som numerär överlägsenhet.93 Kraftsamling nämns 

också som en viktig komponent för att uppnå den operativa tanken och det beskrivs hur t.ex. 

vilseledning kan användas för att uppnå lokal överlägsenhet.94 För flygstridskrafterna beskri-

ver TR LuftOp hur antalsöverlägsenhet är något som skall eftersträvas och det beskrivs hur 

flygstridskrafterna till sin natur med deras räckvidd, hastighet etc. är lämpade att kraftsamla i 

tid/rum/uppgift.95 Det uttrycks också explicit hur kraftsamling är en framgångsfaktor när det 

gäller att nå verkan samt under attackuppdrag.96  

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Lokal styrkeöverläg-

senhet 

X   

 

 

Indikator 3, Fokus på en vapengren 

Inte någonstans nämns tanken på att ett uppdrag eller en målsättning skall genomföras och re-

aliseras av endast en vapengren. Istället ges ämnet gemensamma operationer ett eget stycke i 

MSD16 och uttrycket gemensamma operationer förekommer konsekvent i hela skriften.97 

Stora delar av OPD14 ägnas åt gemensamma operationer och de nämns frekvent även i TR 

LuftOp. Detta är något som tydligare kommer redogöras för under punkt 4.2, underrubrik 

”Indikator 4, Gemensamma operationer-tänk”.  

 

                                                 
93Försvarsmakten, ”Operativ doktrin 2014”, s. 63–64 
94 Ibid., s. 36, 76 
95 Försvarsmakten, ”Taktikreglemente för Luftoperationer”, s. 11, 53 
96 Ibid., s. 70, 103 
97 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 62 
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 Centralt Perifert Nämns ej 

Fokus på en vapengren   X 

 

 

4.2 I vilken utsträckning ses Clarkes indikatorer? 

 

Planering för eget krig 

 

Enligt förordning 2007:1266 skall försvarsmakten kunna lösa de uppgifter som ålagts dem 

självständigt eller i samverkan med andra.98 Detta är något som också återfinns i MSD16 och 

pekar tydligt på att Sveriges riksdag och regering har gett Försvarsmakten ett antal uppgifter 

och uttryckligen sagt att dessa skall kunna lösas självständigt. Bland dessa uppgifter ingår att 

förebygga och hantera krig.  

 

I MSD16 beskrivs planeringsmetoder vid internationellt samarbete men samtidigt understryks 

att Sverige också enskilt skall kunna försvara sig och anpassning till nationella förhållanden 

måste därför göras. På flera ställen i doktrinen understryks självständigheten i meningar som 

”Operationer ska kunna genomföras enskilt…” och ”… ska kunna genomföras självstän-

digt…”99 

 

En annan aspekt som tycks tyda på planeringen för det ”egna kriget” är tanken om totalför-

svaret. Den tanken återspeglas i doktrinen och efter 20 års strategisk time-out har nu arbetet 

med att återuppbygga någon form av civilförsvar påbörjats.100 

 

Å andra sidan ses antydningar till det Clarke oroade sig för. Nämligen tendensen till att ta för 

givet att det internationella samfundet skulle komma till undsättning vid en konflikt. I MSD16 

står det att läsa att Sverige inte kommer förhållas sig passivt om ett annat EU-land eller nor-

diskt land skulle drabbas av en katastrof eller krig och att ett liknande svar förväntas från 

                                                 
98 SFS 2007:1266, Förordning med instruktion för Försvarsmakten, Stockholm, Försvarsde-

partementet. 
99 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 57 samt Försvarsmakten, ”Ope-

rativ doktrin 2014”, s. 38 
100 Jonas Gummesson, Svenska Dagbladet, ”Efter 20 år: Plan på svenskt totalförsvar åter-

upptas” (10/12-15), https://www.svd.se/planering-av-svenskt-totalforsvar-aterupptas--efter-

20-ar (hämtad 9/5-17) 

https://www.svd.se/planering-av-svenskt-totalforsvar-aterupptas--efter-20-ar
https://www.svd.se/planering-av-svenskt-totalforsvar-aterupptas--efter-20-ar
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dessa om Sverige drabbas.101 Även i den senaste försvarspropositionen står det att läsa att ”Ett 

väpnat angrepp mot Sverige […] skulle troligen vara del i en bredare konflikt.”102  

 

Oavsett faktisk förmåga i dagsläget nämns det frekvent i doktrinen/reglementet och anses vara 

en central del. 

 

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Planering för ”eget” 

krig 

X   

 

 

Begränsat krig/begränsad seger 

 

I förordet till MSD16 står det att läsa om hur fyra utgångspunkter format Försvarsmaktens 

militära strategi. En utav dessa är ”våra tillgängliga resurser”.103 Redan i förordet kan det 

alltså utläsas att våra resurser har styrt hur ÖB valt att lägga fram den militärstrategiska pla-

nen. Då Försvarsmaktens resurser är begränsade borde även deras ambitioner vara det.  

 

Warden förespråkade ett krig för luftherravälde då han menade att ett krig aldrig vunnits utan 

just luftherravälde.104 Clarke å andra sidan menar att, som tidigare nämnt, lokal överlägsenhet 

är mer eftersträvansvärt för en mindre nation. Sveriges doktriner är mer i linje med Clarke än 

Warden. Den svenska doktrinen talar om lokalt fördelaktigt luftläge, något som talar för tan-

ken om ett begränsat operationsområde. Med Sveriges resurser anses möjligheten till att skapa 

luftherravälde över ett stort område mot en kvalificerad motståndare vara ytterst begränsad 

och det talas om att luftöverlägsenhet kan skapas efter behov.105 

 

Det militärstrategiska konceptet utrycker explicit att vi skall vinna tillsammans med andra al-

ternativt undvika att förlora själv. En del vill förstå uttrycket ”undvika att förlora” som ”en in-

                                                 
101 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 40 
102 Prop. 2014/15:109 ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvars 2016–2020, s. 46 
103 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, förord 
104 Warden, John A., ”The air campaign: planning for combat, s. 10 
105 Försvarsmakten, ”Taktikreglemente för Luftoperationer”, s. 51 
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ställning som resignerat för nederlag innan en konflikt inleds”.106 Uppsatsförfattaren lägger 

inte någon värdering i detta men väljer att istället se uttrycket som ett bevis för att ett begrän-

sat resultat är att knyta ihop vad vi vill med vad vi kan107. Uppsatsförfattaren väljer att tolka att 

uttrycket medvetet är skrivet i negation.  Alltså, fiendens ovillkorliga kapitulation, som Clarke 

beskrev det, behöver inte eftersträvas. Istället verkar det som om Försvarsmakten har lärt sig 

att förena vad vi vill med vad vi kan.   

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Begränsat 

krig/begränsad seger 

X   

 

 

Avskräckning 

 

Avskräckning har under större delar av 1900-talet varit en central del av den svenska för-

svarspolitiken. En stat som Sverige som inte är en del av någon militärallians har endast sig 

själv att lita på även om det i doktrinen står skrivet att internationella samarbeten är viktiga 

för att höja tröskeln för anfall.108 ”Viktigt för Sveriges militära försvar är avtal med EU, USA, 

Nato och de nordiska länderna.”109  

 

Även om det politiska klimatet inte är detsamma som under det kalla kriget är avskräckning 

fortsatt en central punkt i det svenska försvaret. Av alla indikatorer som eftersökts har av-

skräckning varit det mest uppenbart centrala. I hela doktrinen skrivs det upprepat om tröske-

leffekt. Kostnaderna för att anfalla skall vara högre än den potentiella vinsten. Uttryckligen 

står också att det ”…militära försvaret först och främst [ska] utgöra en tröskel…”.110 För att 

uppnå denna tröskel är ”…avskräckning en central del…”111 

 

                                                 
106 Bergman, David, Gästinlägg: ”Militärstrategisk nederlagsdoktrin 2016”, 8/4-16, 

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2016/04/gastinlagg-militarstrategisk.html (hämtad 10/5-

17) 
107 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 14 
108 Ibid., s. 51 
109 Ibid., s. 48 
110 Ibid., förord 
111 Ibid., s. 33 

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2016/04/gastinlagg-militarstrategisk.html
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För att ytterligare stärka argumentationen för att avskräckning anses vara en central tanke 

skall det tilläggas att avskräckning nämns över hela det doktrinära spektret. Det vill säga att 

det tas inte bara upp i det militärstrategiska konceptet utan nämns även i de operativa och tak-

tiska dokumenten. 

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Avskräckning X   

 

 

Gemensamma operationer-tänk 

 

Clarke uttryckte att mindre nationer inte har förmågan att agera med enbart en vapengren och 

förespråkade därmed ett gemensamt tänk där vapengrenarna skulle hjälpas åt. Effekten med 

detta beskrivs bra i OPD14.  

 

”Den bärande idén med gemensam operation är att effekten av en samordnad operation är 

större än summan av enskilda operationer. Med denna synergieffekt kan de taktiska cheferna 

och deras förbands enskilda förmågor kombineras till en sammansatt förmåga som ökar möj-

ligheten att nå ett gemensamt mål.”112 

 

I OPD14 läggs det enligt uppsatsförfattaren en stor vikt vid gemensamma operationer. Vid 

beskrivandet av operationskonsten för armé-, marin- och flygvapenförband beskrivs konse-

kvent med vad och på vilket sätt förbanden bidrar till de två andra försvarsgrenarna. För flyg-

vapenförbandens del beskrivs i TR LuftOp hur flygvapenförband skall kunna samverka i 

samma område som luftvärnsförband samt hur samverkan med övriga stridskrafter eftersträ-

vas.113  

 

I TR LuftOp beskrivs också utförligt exempeloperationer såsom sjömålsoperationer och mar-

kattackoperationer och samarbetet med övriga stridskrafters chefer beskrivs tydligt. Även hur 

sensor- och ledningsinformation skall utbytas mellan cheferna tydliggör samarbetet och tänket 

som genomsyrar den här typen av operationer.114 

                                                 
112 Försvarsmakten, ”Operativ doktrin 2014”, s. 14 
113 Försvarsmakten, ”Taktikreglemente för Luftoperationer”, s. 55, 56 
114 Ibid., s. 123-124 
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Intressant är att gemensamma operationer relativt sett får stor uppmärksamhet i alla tre doku-

ment. Operativ doktrin 2014 ägnar en stor del åt att beskriva gemensamma operationer. Detta 

är kanske inte så konstigt då OPD14 beskriver den operativa delen av doktrinen. Att gemen-

samma operationer däremot också ges stort utrymme, relativt sett, i MSD16 och TR LuftOp 

visar på att gemensamma operationer genomsyrar tänket på alla nivåer och anses vara mycket 

centralt.   

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Gemensamma operat-

ioner-tänk 

X   

 

 

 

 

Fokus på de högre strategiska målen 

 

Clarke menade att operationer skulle riktas mot fiendens högvärdiga strategiska mål, och då 

inte alltid konventionella mål. Liknande resonemang finner man i den svenska doktrinen. ”Of-

fensiva operationer ska kunna riktas mot motståndarens högvärdiga mål, såväl fysiska som 

icke fysiska mål.”115 TR LuftOp beskriver hur offensiva insatser kan skapa strategiska effek-

ter. Detta är beroende av målval och ” Förmåga att kunna genomföra långräckviddiga offen-

siva insatser på djupet kan avsevärt bidra till att skapa tröskeleffekt.”116 Frågan är ifall denna 

förmåga i nuläget existerar. Vidare står det i MSD16 att ”…Försvarsmakten ska heller aldrig 

tveka att söka lokala avgöranden, som kan skapa strategiskt mervärde.”117 Å ena sidan står det 

att operationer skall kunna genomföras inom hela det operativa djupet. Å andra sidan nämns 

sällan det strategiska planet mer än tidigare nämnt. Menas det att Försvarsmakten inte tänker 

sig, eller inte tänker sig ha förmågan, att störa fienden på det strategiska planet? 

 

Visserligen nämns det att det är motståndarens politiska ledarskap som i slutändan skall 

tvingas till att sluta fred men strategiska åtgärder för att uppnå detta mål verkar endast fokuse-

                                                 
115 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 57 
116 Försvarsmakten, ”Taktikreglemente för Luftoperationer”, s. 56 
117 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16”, s. 42 
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ras på då ett gyllene tillfälle uppenbarar sig. I övrigt är det den operativa och taktiska nivån 

som fokus ligger på.  

 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Fokus på de högre stra-

tegiska målen 

 X  

 

 

4.2 Sammanställning indikatorer 

 

 

Warden 
 

Figur 4: Sammanställning Warden 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Offensivt tänk  X  

Lokal överlägsenhet X   

Fokus på en vapengren   X 

 

 

 

Clarke 

 
Figur 5: Sammanställning Clarke 

 Centralt Perifert Nämns ej 

Planering för ”eget” 

krig 

X 

 

  

Begränsat 

krig/begränsad seger 

X   

Avskräckning 

 

X   

Gemensamma operat-

ioner-tänk 

X   

Fokus på de högre stra-

tegiska målen 

 X  

 

 

4.3 Tolkning av resultat 

 

Vid sammanställningen av resultatet blir det tydligt att Wardens idéer inte utmärker sig i 

doktrinen i samma utsträckning som Clarkes gör. Det som enligt uppsatsförfattaren utmärker 

sig mest är hur Wardens tankar om offensiven och den strategiska paralysen tas upp men av-

färdas (se citat s. 30). Detta kan dock ha att göra med att Sverige insett att resurserna för en 

sådan operation inte skulle räckt till. Det talas om att det kan leda till kulmination. Oavsett så 
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uttrycks det att den typen av operation inte är aktuell men det tas upp hur Sverige själva kan 

utsättas för liknande operationer.  

 

Likaså tas det upp hur motståndarens ledarskap kan påverkas men att det är ett oberäkneligt 

mål som visserligen skall försöka påverkas till att sluta fred men behöver nödvändigtvis inte 

utgöra ett fysiskt mål själv. Wardens idéer syns alltså i doktrinen men med argument för var-

för de inte skall implementeras i det svenska sättet. Å andra sidan verkar mer precisa principer 

som lokal överlägsenhet ha influerat desto mer. Det verkar alltså vara så att Wardens idéer 

och tankar influerat på så sätt att de tagits i beaktande och idéer som ansetts passande för Sve-

rige tillämpats där det ansetts vara lämpligt. 

 

Däremot verkar Clarkes idéer vara mer närvarande. Fyra av fem indikatorer har ansetts vara 

centrala. Detta ses av uppsatsförfattaren som ett stöd för att Clarkes idéer starkt influerat den 

svenska doktrinen. Å andra sidan går det att argumentera för att t.ex. avskräckning varit en del 

av den svenska försvarsstrategin länge och att det inte nödvändigtvis är något som influerats 

av Clarke. Vidare går det heller inte utesluta att Sverige själva listat ut att t.ex. gemensamma 

operationer förmodligen gynnar ett land med mindre resurser själv utan att ha tittat efter influ-

enser utomlands. Detta till trots så går det inte att neka att en sammankoppling finns mellan 

den svenska doktrinen och Clarke. Eftersom Clarke format en teori efter sina tankar går det 

alltså att finna teoretiskt stöd för det som uttrycks i den svenska doktrinen oavsett om influen-

serna tagits från Clarke. Teoretiskt stöd var något den tidigare forskningen pekade på var en 

viktig del av en välformad doktrin.  

 

Det faktum att de indikatorer som funnits vara centrala, perifera eller inte nämnts inte motsä-

ger varandra stärker ytterligare tanken om att endast de idéer som utifrån tagit sig in i den 

svenska doktrinen är de som i övrigt varit förenliga med det svenska sättet. Det vill säga, om 

idéerna hämtats ifrån Warden och Clarke har de inte bara hämtats utifrån vad som sett bra ut 

på pappret utan utifrån vad som är tillämpbart på det svenska försvaret.  

 

 

Koppling till teorin, Implementering av utomstående kunskap 

 

Någonstans kring Kalla Krigets slut och upplösningen av Sovjetunionen släpptes tankarna på 

en storskalig invasion av Sverige. Pendeln svängde och internationell tjänst och internationellt 

engagemang blev huvudfokus för Försvarsmakten. Någonstans kring denna tid öppnades dör-
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ren för internationella influenser. Tidigare var det försvaret av Sverige som gällde men nu 

blev samarbete och interoperabilitet viktigare. Denna tes får uppsatsförfattaren stöd för i Riks-

revisionens granskningsrapport om försvarsmaktens omställning och försvarspropositionen. 

 

I Riksrevisionens granskningsrapport om försvarsmaktens omställning (bilaga 6, Försvars-

maktens tolkning av sitt uppdrag) står det skrivet att Försvarsmakten i sin perspektivstudie för 

2000-2001 skiftade fokus. Det internationella fick större betydelse.118  

 

Regeringen skriver i den senaste propositionen för försvarspolitisk inriktning att ”Sveriges 

partnerskap med Nato har fördjupats och breddats avsevärt sedan samarbetet inleddes 

1994…” och att ”Sverige har […] ett omfattande och väl utvecklat samarbete med 

Nato…”.119 Vidare står det att läsa i ”Operativ doktrin 2014” att ”Erfarenheter och doku-

mentation från […] Natos doktriner ska i största möjliga utsträckning användas vid framta-

gandet av denna doktrin…”.120 I försvarspropositionen gällande vid tiden för framtagandet av 

”Operativ doktrin 2014” står det att läsa att Natos övningar och standardiseringar är centrala 

för ”…att utveckla och stärka Försvarsmaktens förmåga…”121 

 

Enligt redaktören för arbetsgruppen som tog fram TrLuftOp var en styrning från flygtaktisk 

chef att ta hänsyn till just interoperabilitetsfaktorn. Enligt redaktören har Natos ”Allied Joint 

Publication 3.3 - Allied Joint doctrine for air and space operations” vägts in indirekt.122 Alltså 

kan man argumentera för att de teorier som influerat Nato borde letat sig in i den svenska 

doktrinen. Det verkar dock, enligt analysens resultat, vara så att Wardens huvudsakliga tankar 

inte ansetts vara lämpliga för Sverige. Istället ses tydliga tendenser till Clarkes idéer. Visserli-

gen stod det i OPD14 att Natos och EU:s doktrin skall användas vid framtagandet. Det står 

dock också att de inte skall användas där ”…svenska förhållanden ställer andra krav.”123 

Sammantaget kan det sägas att Warden influerat doktrinen på sådant sätt att den tar upp och 

                                                 
118 RiR 2014:4, Försvarsmaktens omställning, bilaga 6 Försvarsmaktens tolkning av sitt upp-

drag, s. 1-2  
119 Prop. 2014/15:109 ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvars 2016-2020, s. 37 (Sen-

aste prepositionen vid arbetets utformning). 
120 Försvarsmakten, ”Operativ doktrin 2014”, s. 11 
121 Prop. 2008/09:140 ”Ett användbart försvar”, s. 15-16 (gällande vid framtagandet av 

OPD14) 
122 Kn Larsson, Tomas, Taktikofficer, Luftstridsskolan, UTV LUFT, Redaktör TR LuftOp 

2017, E-mail 29/5-17 
123 Försvarsmakten, ”Operativ doktrin 2014”, s. 11 
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förklarar varför inte alla idéer är tillämpbara. Även om det inte utifrån denna undersökning 

går att bevisa att Clarkes idéer legat till grund för doktrinen har flera av de huvudsakliga 

idéerna åtminstone teoretisk förankring.  

 

Något som däremot stärker påståendet att Clarkes idéer influerat, och i begränsad utsträckning 

även Wardens, är faktumet att arbetsgruppen som tog fram TR LuftOP delvis, enligt redaktö-

rens uppfattning, jobbat med att titta på utländska luftmaktsteorier som t.ex. John Warden, 

Robert Pape och Shaun Clarke även om han inte kunde svara på om just dessa förekommit i 

den processen.124   

 

4.3.1 Sammanfattande svar på frågorna 
 

 

• I vilken utsträckning har Wardens teori påverkat den svenska doktrinen? 

 

Svar:  

Wardens teorier anses inte ha påverkat den svenska doktrinen till den grad att War-

dens teorier implementerats och anses som användbara för svensk del, förutom en-

skilda principer som t.ex. lokal luftöverlägsenhet. Däremot har hans teori influerat på 

så sätt att doktrinen förklarar varför dessa tankar inte är tillämpade för svenskt del. 

Doktrinen tar även upp att det inte är osannolikt att en fiende tillämpar tanken om stra-

tegisk paralys vid ett anfall mot Sverige.  

 

• I vilken utsträckning har Clarkes teori påverkat den svenska doktrinen? 

 

Svar:  

Clarkes teorier och principer fanns i stor utsträckning i doktrinen och anses ha influe-

rat och påverkat doktrinen. En del principer, t.ex. avskräckning, har använts innan 

Clarke nedtecknade sina idéer varför det inte kan ställas utom allt rimligt tvivel att 

principerna i den svenska doktrinen kommer ifrån Clarke. Däremot har det funnits en 

teoretisk koppling till doktrinen vilket ökar dess legitimitet och stärker trovärdigheten 

(se tidigare forskning).  

                                                 
124 Kn Larsson, Tomas, Taktikofficer, Luftstridsskolan, UTV LUFT, Redaktör TR LuftOp 

2017, E-mail 29/5-17 



Mats F. Berlin  2017-06-12 1OP303 

FHS OP14-17 

Sida 40 av 47 

 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Analyskapitlet inleddes med att redovisa de konkreta svar som undersökningen kommit fram 

för att därefter tolka vad dessa resultat innebär. Därefter återkopplades det till teorin för att 

försöka förklara hur det hänger ihop och slutligen gavs en sammanfattning på svaren till frå-

gorna som ställdes i början av uppsatsen. 
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5. Avslutning 
 

5.1 Sammanfattning 

 

 

Denna uppsats har svarat på frågan om Wardens och Clarkes teorier går att spåra i MSD16, 

OPD14 samt TR LuftOp. Uppsatsen har gjort detta genom att svara på i vilken utsträckning 

dessa teorier influerat dokumenten. Uppsatsen har gjort detta genom en teorikonsumerande 

fallstudie av kvalitativ typ.  

 

Uppsatsen uppmärksammade problemet som tydliggörs när den Svenska doktrinen beskriver 

hur beprövad erfarenhet skall implementeras och ligga till grund för doktrinen då någon riktig 

beprövad erfarenhet (se kap. 1.1 problemformulering) för flygvapnet inte anses finnas. Dessu-

tom tyder tidigare forskning på att det skall finnas en teoretisk grund för doktrinära ”sanning-

ar” för att underbygga legitimitet och trovärdighet. Detta redovisas heller inte i den svenska 

doktrinen. Uppsatsförfattaren uppmärksammade att en förändring i Försvarsmakten inrikt-

ning, från ett nationellt fokus till ett internationellt, kunde ha påverkat och ville således ta reda 

på ifall de största internationella influenserna kunde influerat eller på annat sätt påverkat den 

svenska doktrinen. Därför eftersöktes indikatorer ifrån två luftmaktsteorier i den svenska 

doktrinen för att försöka svara på frågan om det går att spåra dessa teorier i doktrinen.   

 

Uppsatsförfattaren anser att frågeställningen som uttrycktes i början av denna uppsats besva-

rats och syftet med uppsatsen uppfyllts genom att besvara frågorna ”I vilken utsträckning har 

Clarkes teori påverkat den svenska doktrinen?” samt ” I vilken utsträckning har Wardens teori 

påverkat den svenska doktrinen?”.  

 

5.2 Slutsatser  

 

Uppsatsen genomfördes som en teorikonsumerande fallstudie av kvalitativ typ. Efter att ha 

genomfört undersökningen anser uppsatsförfattaren fortfarande att detta var den bästa meto-

den för arbetet. Efter att ha gått igenom materialet insågs det snart att en kvantitativ under-

sökning hade gett en skev uppfattning om indikatorernas förekomst. Möjligtvis hade under-

sökningen kunnat göras ännu mer reliabel men undersökningens svar på problemet och frå-

gorna hade blivit lidande. Uppsatsförfattaren anser också att validiteten blivit bättre än om en 
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kvantitativ metod använts då en kvalitativ metod möjliggör analysering av uttryck och be-

grepp vilket medger en bättre utredning av resultaten. Själva analysverktyget som användes i 

undersökningen anses ha varit adekvat och har bidragit till de resultat som åstadkommits. 

Detta genom sin enkelhet och sin relativt tydliga kategoridistinktion, vilket gjorde det enkelt 

för uppsatsförfattaren att dels kategorisera indikatorerna och dels enkelt få en överblick över 

resultatet vilket i sin tur gjorde jobbet att tyda resultatet enklare.  

 

5.3 Reflektion 

 

Efter att ha genomfört undersökningen och skrivit uppsatsen har ett antal reflektionstankar 

dykt upp och dessa redovisas i detta stycke. Till att börja med vill uppsatsförfattaren nämna 

några ord om generaliserbarheten. Denna undersökning har haft begränsade ambitioner när 

det gäller generaliserbarheten. Även om det utifrån denna undersökning är svårt att dra gene-

rella slutsatser finns ändå åtminstone ett liknande fall där en begränsad generalisering möj-

ligtvis skulle kunna göras. Finland har likt Sverige en liknande historia när det gäller kalla 

kriget och försvarets utformning. Att internationella influenser påverkar mer då fokus förflytt-

tas från nationellt till internationellt är måhända en aspekt som kan förväntas säga något om 

även Finlands doktrin. 

 

Uppsatsförfattaren anser att metoden för arbetet varit så bra som möjligt för att uppnå god va-

liditet och reliabilitet. Dock finns en del kritik att rikta mot uppsatsen. För det första kan det 

anses vara en godtycklig bedömning som avgjort vilken vikt respektive indikator tillskrivits. 

Detta har försökts elimineras genom en grundlig beskrivning i vad som skall uppfyllas för att 

indikatorn skall hamna i respektive grupp (central, perifer, nämns ej).  

 

Vid framtagandet av indikatorerna nämndes att indikatorer som ansetts vara lika mellan 

Clarke och Warden inte tagits med för att inte bli osäker på om det kom ifrån Clarke eller 

Warden. Kanske innebar detta att något väsentligt försvunnit som båda argumenterar för. Å 

andra sidan anser uppsatsförfattaren att det inte haft någon avgörande påverkan på resultatet 

därför att för att kunna svara på frågorna måste skillnaderna dem emellan påvisas.  

 

En sista kritik mot uppsatsen är det faktum att de indikatorer som tilldelades Warden endast är 

tre till antalet, två färre än de som tilldelats Clarke. Detta kan anses leda till att det inte är 

konstigt att Clarkes idéer funnits mer centrala än Wardens. Uppsatsförfattaren svarar på denna 
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kritik genom att mena att om inte de indikatorer som tilldelats Warden påträffats kan inte 

Wardens idéer anses funnits i doktrinen.  

 

 

5.4 Vidare forskning  

 

Den tidigare forskningen tydde på att en välgrundad doktrin måste ha en grund i form av en 

teori att stå på. Denna undersökning ville fylla luckan ”teori i doktrin” eftersom det inte redo-

visas några källor i den svenska doktrinen och svara på frågan varifrån svenska flygvapnet fått 

sin kunskap ifrån om den inte kommer ifrån beprövad erfarenhet? Det vi nu vet som vi inte 

visste innan är att det, oavsett källa, finns ett teoretiskt stöd för mycket av kunskapen i doktri-

nen. Således har en del av luckan ”varifrån kommer kunskapen?”  fyllts. 

 

I början av denna uppsats identifierades det att omfånget skulle bli alltför stort om frågan 

”Varifrån kommer det svenska flygvapnets kunskap?” inte avgränsats. Detta gör det naturligt-

vis intressant att fråga sig ifall andra luftmaktsteorier än de som eftersökts i denna uppsats 

skulle kunna återfinnas i doktrinen och ligga till grund för en liknande undersökning. Vidare 

skulle en liknande undersökning kunna genomföras fast som en intervjustudie där doktrinför-

fattarna intervjuas för att få en bild av hur arbetet gått till och hur deras utbildning och bak-

grund kan ha påverkat doktrinutvecklingen.  

 

Vidare skulle en jämförande studie kunna genomföras mellan Sverige och Finland. Som tidi-

gare nämnt har Sverige och Finland många gemensamma nämnare förutom att Finland inte 

genomfört en lika dramatisk strategisk time-out och skiftat fokus till internationell tjänst lika 

dramatiskt som Sverige. Jämför man doktriner från Sverige och Finland från före Sovjetun-

ionens fall med doktriner efter Sovjetunionens fall skulle man kunna få en bild av hur ökad 

internationalisering påverkat doktrinutvecklingen.  

 

 

5.5 Relevans för officersprofessionen 

 

Det största inomvetenskapliga skälet till varför denna uppsats är relevant för officersprofess-

ionen är Försvarsmaktens ambition att akademisera sin egen profession. Som tidigare nämnt 

hävdar den tidigare forskningen att en teori underbygger doktrinens legitimitet och trovärdig-
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het. Att det då inte redovisas någon teori och att doktrinen motsäger sig själv (ska bygga på 

beprövad erfarenhet – erfarenhet som enligt uppsatsförfattaren inte finns) hjälper inte till. En 

vidgad förståelse och medvetenhet om utvecklingen av doktriner ökar professionalismen 

inom officersyrket.  

 

Utomvetenskapligt motiveras uppsatsen genom att erfarenheterna ifrån uppsatsen likväl skulle 

kunna appliceras på företagsstrategier. Clarke talade om risken med att blint härma någon an-

nan och den risken finns för flygvapen likväl som civila företag. Uppsatsen har beskrivit hur 

förändringar i inriktning kan öppna dörren för externa påverkningar och hur samarbeten kan 

förändra organisationer (organisationsvetenskap). Detta är det viktigt att vara medveten om. 
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