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Stora bomber, små mål 
Strategiskt bombflyg i COIN-operationer 

Sammanfattning 
De konflikter som finns idag skiljer sig markant från dem som står att läsa om i historieböckerna. Det 
är numera ovanligt med stater som krigar mot varandra. Istället är det de små organisationerna med 
ambition om att förändra världen som idag utgör det största hotet mot vårt samhälle. Fienden är 
annorlunda men i många fall används fortfarande samma militära medel och strategi idag som i de 
mellanstatliga krigen. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka till vilken grad strategiskt bombflyg kan användas i 
COIN-operationer eller om det är ett militärt medel som endast är applicerbart på mellanstatliga 
konflikter. Detta avser jag uppnå genom att först undersöka vad som är unikt för en insurgency, sedan 
vilka förmågor som det strategiska bombflyget har och till sist koppla detta till en känd teoretisk 
modell om det strategiska bombflyget i konventionell krigföring. 
 
Resultatet visar att det är mycket svårt att använda strategiskt bombflyg i COIN-operationer på ett 
effektivt sätt. Terrorist- och rebellorganisationer skiljer sig markant från hur stater är uppbygda och 
fungerar. De strategiska målen är färre och dessutom mycket svåra att definera och komma åt. Dessa 
små organisationer är rörliga och smälter in i den omgivning de opererar i. För att strategiskt 
bombflyg skall vara effektivt måste det finnas ett brett och uppdaterat informationsunderlag och 
antalet civila offer måste hållas till ett minimum. 
 
Nyckelord: Strategi, Counterinsurgency (COIN), strategiskt bombflyg  
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Large bombs, small targets 

Strategic bombing in COIN operations 
 

Abstract 
The conflicts of today differ markedly from those which are depicted in history books. It is now rare 
that states wage war with each other. Instead, it is the small organizations with ambitions to change 
the world which today constitute the biggest threat to our society. The enemy is different but in many 
cases the military forces and strategy used in inter-state wars remain the same.  
 
The purpose of this paper is to examine to what extent strategic bombers can be used in COIN 
operations, or if they are a military instrument only applicable on intergovernmental conflicts. This I 
intend to achieve by first examining what is unique about an insurgency, then what abilities the 
strategic bomber aircraft possess and eventually connect it to a known theoretical model of the use of 
strategic bomber aircraft in conventional warfare. 
 
The result shows that it is very difficult to use strategic bombers in COIN operations in an effective 
way. A terrorist or insurgent organization is markedly different from the way states are built-up and 
functioning. The strategic targets are fewer, and very difficult to define and access. These small 
organizations are mobile and blend in with the environment they operate in. For Strategic bombers 
to be effective there must be a broad and updated information base and the number of civilian 
casualties must be kept to a minimum. 
 
Key words: Strategy, Counterinsurgency (COIN), Strategic bombers 
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1. Inledning 
Flyget har alltid varit föremål för militärt användande, även innan sådana flygande farkoster 
uppfunnits. Det finns uppgifter om att det redan så tidigt som slutet av 1600-talet spekulerades 
i möjligheten att använda flygande farkoster för att uppnå militära syften. En viss Fader 
Francesco de Lana-Terzi skrev under denna tid att en sådan farkost, om den hade funnits, 
potentiellt kunnat användas som bombflyg.1 När bröderna Wright genomförde sin 
jungfruflygning gjorde de detta utan några militära syften enligt dem själva, men beskrev 
senare deras uppfinning som ett möjligt sätt att nå en uppgörelse i krigssituationer.2 
 
Sedan dess har flyget utnyttjats både i konventionella och okonventionella krig med 
varierande framgång. I historieböckerna ligger fokus framförallt på de reguljära mellanstatliga 
krigen men redan 1913 använde Frankrike flyg för att bekämpa upprorsmän bland den 
Marockanska befolkningen.3 Bara under 1900-talet har USA deltagit i över 60 konflikter 
varav många varit okonventionella.4 Med bakgrund av detta är det svårt att förstå varför 
världens flygvapen idag har svårigheter att anpassa sig till den ”nya” typen av krigföring som 
vi benämner COIN5. 
 
Redan under första världskriget användes flyget för diverse strategiska syften. Man kan dela 
upp användandet i två separata typer av mål. Det ena var militära enheter utanför de taktiska 
truppernas räckvidd så som logistikkedjor, ammunitionsupplag och viktiga industrier. Det 
andra var den civila befolkningen i större städer. Syftet var då att få en psykologisk effekt som 
skulle slå mot motståndaren vilja. Det var främst den andra typen av operationer som blev 
förknippade med termen strategisk bombning. En av förklaringarna till detta kan vara den 
bristande precisionen i de sikten och ammunition som användes tillsammans med det faktum 
att luftvärnet blev allt mer effektivt och således tvingade de allierades flyg att genomföra sina 
operationer nattetid och från allt högre höjd. Städer är stora mål jämfört med diverse 
infrastruktur och krävde alltså inte heller så hög precision. Det är intressant att notera att 
piloter och besättningar började rättfärdiga denna typ av operationer genom att hävda att 
civilbefolkningen samt deras bostäder och arbetsplatser var legitima militära mål.6 
 
Under mitt första år på militärhögskolan Karlberg genomfördes en studieresa till södra Italien 
där strider mellan tyskar och allierade ägde rum under Andra Världskriget. Det kanske mest 
kända slaget i Italien var det om klostret på berget Monte Casino. De allierade använde sig av 
strategisk bombning för att slå ut de tyska försvarsställningarna på höjden varpå många civila 
i klostret fick sätta livet till. Detta fick mig att fundera på om en sådan taktik är applicerbar på 
dagens avsevärt mer komplicerade konflikter där motståndaren inte utmärker sig på samma 
sätt utan smälter in i omgivningen, eller om den hör till historien. 
 
Av denna anledning är det strategiska bombflyget kanske den mest kontroversiella formen av 
flyg som används idag och egentligen inte något som man förknippar med COIN-operationer. 
Detta är dock den dominerande formen av militära konflikter idag och det finns ingen 
anledning att tro att detta kommer att förändras inom en överskådlig framtid. Av den 
                                                
1 Clarke S, Strategy, Air Strike and Small Nations, Aerospace Center, Fairbarn, 2001, s. 32 
2 Ibid. 
3 Corum J & Johnson W, Airpower in Small Wars, Universite Press of Kansas, Lawrence, 2003, s. 1 
4 Doucette J, US Air Force lessons in Counterinsurgency: 
Exposing Voids in Doctrinal Guidance, hämtad: 2010-05-02, <http://www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?AD=ADA391818&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf>, s. 8-9 
5 Counterinsurgency 
6 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations, s. 33-34 
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anledningen kan det vara intressant att undersöka om det strategiska bombflyget har spelat ut 
sin roll som ett militärt instrument eller om det genom anpassning fortfarande är användbart. 

1.1 Problemformulering 
Det står klart att strategiskt bombflyg har spelat en viktig roll i alla större krig, men det har 
även använts för att bekämpa mindre grupper av rebeller och upprorsmakare, det som vi idag 
kallar COIN. Synen på civila offer som följd av dessa bombningar har länge varit ytterst 
liberal, framförallt bland dem som håller i trådarna. Det är egentligen först på senare tid som 
denna typen av strategi blivit ifrågasatt. Frågan är då hur det strategiska bombflyget skall 
användas istället. Går det egentligen att bekämpa rebeller och terrorister med ett så trubbigt 
våld som bombflyget och, kanske ännu viktigare, finns det något att vinna på det eller riskerar 
det att få fler negativa än positiva konsekvenser? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad det strategiska bombflyget kan 
användas i COIN-operationer baserat på Wardens teoretiska 5-ringsmodell om hur strategiskt 
bombflyg bäst utnyttjas i konflikter. 
 
Detta ämnar jag uppnå genom att besvara följande delfrågor: 
 Hur skiljer sig COIN från konventionell krigföring? 
 Vilka förmågor behövs av flyget i COIN? 
 Vilka förmågor har det strategiska bombflyget? 
 Till vilken grad går Wardens teori att applicera på en insurgency? 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
Det är inte min avsikt med arbetet att göra en djuplodad bedömning av det strategiska 
bombflygets betydelse i dagens COIN-operationer då detta kräver betydligt mer forskning 
inom området med fokus på bland annat utveckling av doktriner, hotbild, flygplans- och 
vapenspecifika möjligheter och begränsningar osv. 
 
Jag avgränsar arbetet till att enbart omfatta de amerikanska strategiska bombflygen när jag 
beskriver deras förmågor. 
 
Det finns många olika teorier avseende både hur COIN och strategiska bombning skall 
genomföras. Jag avgränsar mig till att titta på en av varje, i det här fallet skrivna av två av 
dom inom deras områden största teoretikerna, Galula och Warden. 

1.4 Disposition 
Den inledande delen av uppsatsen ägnas åt att definera en problemformulering och ett syfte 
med uppsatsen samt ta fram ett antal frågeställningar vilka uppsatsen kommer att kretsa kring. 
Vidare tas här upp ett antal centrala definitioner för att undvika oklarheter i ett senare skede. 
Vi hittar även avgränsningar under detta stycke. 
 
Under rubriken Teori beskrivs en insurgency och counterinsurgency med hjälp av Galulas 
tankar. Här tar jag även upp Wardens teori om strategisk bombning och hur han menar att 
hans 5 cirklar skall användas. 
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Under Metod och Källkritik redogör jag för den metod jag använder mig av, granskar 
källkritiskt det material som jag har använt mig av samt för en diskussion kring 
undersökningens validitet och resultatets reliabilitet. 
 
I det fjärde stycket under rubriken Empiri tittar jag närmare på varje en av Wardens ringar 
kopplat till den tidigare forskningen om COIN samt tar upp tankar kring vilka förmågor som 
är önskade av flyget i COIN. Vidare visar jag också på vilka förmågor det strategiska 
bombflyget faktiskt har. 
 
Under Analys och Resultatdiskussion väver jag ihop Wardens teori, förmågor som önskas av 
flyget i COIN och vilka förmågor det strategiska bombflyget faktiskt har och för en 
diskussion kring hur dessa olika faktorer hänger samman och påverkar varandra. 
 
I det sista avsnittet dras vissa slutsatser och tankar kring behov av ny forskning presenteras. 

1.5 Centrala begrepp 
Strategisk bombning 
Med detta menas bombning av mål med avsikten att påverka motståndaren på den strategiska 
nivån. 
 
Strategiskt bombflyg 
Med strategiskt bombflyg menas alla flygande plattformar vars huvudsakliga syfte är att 
genomföra strategisk bombning. 
 
Insurgency 
Med insurgency menar jag alla militanta grupper som ägnar sig åt gerillakrigföring, terrorism, 
sabotage eller annan verksamhet i syfte att uppnå politiska målsättningar. 
 
Insurgents 
De som bedriver insurgency. Dessa kommer även kallas rebeller i detta arbete. 
 
Counterinsurgency 
Counterinsurgency kommer i den här uppsatsen att defineras som alla handlingar genomförda 
av någon part i syfte att stävja en pågående insurgency. 

2. Teori 

2.1 Okonventionella konflikter 
Okonventionella krig skiljer sig markant från konventionella på flera punkter. En av de största 
skillnaderna är att fokus i konventionella krig främst ligger på militära operationer medan 
bland annat sociala, religiösa, politiska och monetära reformer oftast är av större värde i 
okonventionella och assymetriska konflikter.7 Vidare har varje stat en huvudstad, en formell 
ledningsstruktur, en reguljär armé, krigsindustri samt en ekonomisk infrastruktur. Dessa utgör 
också viktiga strategiska mål i ett krig mellan stater. I många fall saknar en upprors- eller 
gerillagrupp detta. Istället opererar de dolt, försöker smälta in bland civilbefolkningen samt 
använder komplicerade ledningsstrukturer och/eller av varandra oberoende celler för att 
försvåra för sin motståndare.8 
                                                
7 Corum & Johnson, Airpower in Small Wars, s. 5 
8 Ibid, s. 7-8 
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Inte nog med att det finns inneboende svårigheter med att hitta legitima mål i okonventionell 
krigföring, de stridskrafter som används idag är i mångt och mycket framtagna för det 
reguljära slagfältet och är inte heller lika effektiva för att slå mot mindre grupper av 
upprorsmän. Dagens teknik möjliggör tillverkning av vapen med hög eldhastighet och stor 
effekt i målet men detta är inte lika avgörande idag som det var för ett tiotal år sedan. Den 
förstörelse som orsakas kan i vissa fall vara rent kontraproduktiv.9 Fokus bör snarare ligga på 
att ytterligare öka precisionen hos de vapen som finns för att på så sätt minska antalet civila 
offer. I många fall kan det även vara lämpligt att omvärdera den taktik och strategi som 
används då dessa ofta har sina rötter i konventionell krigföring. 

2.2 Insurgency 
En insurgency är en utdragen process som kan pågå under lång tid utan att faktiskt göra någon 
skada på vare sig landet eller dess befolkning. Den utförs som en steg-för-steg metod med det 
slutgiltiga syftet att reformera den politiska ledningen. Precis som med en revolution är det 
svårt att förutsäga exakt när en insurgency kommer att ske. Det är en långsam process och i 
vissa fall kan det ta flera år innan ett politiskt parti övergår till att bruka våld. Det är lätt att tro 
att det krävs att befolkningen vill ha en revolution för att en insurgency skall lyckas men så är 
inte alltid fallet. Bland annat i Cypern, Tunisien och Kuba har insurgencies ägt rum utan att 
någon revolutionär situation förelegat.10 
 
Galula hävdar att den rebell som tror sig kunna utmana den sittande ledningen, som har 
tillgång till landets polis och väpnade styrkor, i en konventionell strid är ute på djupt vatten. I 
det inledande skedet är denne alltför svag för att lyckas med något sådant. För att kunna 
åstadkomma en förändring krävs det istället att han har en stor skara anhängare att luta sig på, 
några som kan kämpa vid hans sida, åtminstone till dess att målet är nått. I jämförelse med det 
konventionella kriget är slagfältet flyttat till den politiska arenan och det är således där de 
avgörande striderna kommer att utkämpas.11 
 
Det som gör en insurgent till en svår motståndare, menar Galula, är hans rörlighet och 
flexibilitet, något som han påstår att de konventionella styrkorna till stor del saknar. Han 
strider på hemmaplan och har en god kännedom om området. Han smälter in bland 
lokalbefolkningen och blir svår att komma åt. Han saknar dessutom ansvar och fasta 
tillgångar, något som hans motståndare har gott om. Slutligen har han tiden på sin sida och 
kan välja att gömma sig tills situationen är för honom gynnsam eller tills det att hans 
motståndares ekonomiska läge tvingar honom att lämna landet.12 
 
Galula beskriver i sin bok Countersinsurgency Warfare en insurgencys livscykel i fem steg. 
Det första steget är skapandet av ett parti. Detta är kanske det viktigaste steget i hela 
operationen då ett svagt parti snabbt kommer att gå under när det i ett senare skede utsätts för 
påfrestningar av dess motståndare. Fördelen är att detta oftast kan ske utan att bryta mot några 
lagar vilket i sin tur innebär att partiet inte är ett legitimt militärt mål. Steg nummer två består 
av att samla så många allierade som möjligt för att skapa en stor enad front. Partiet själv har 
nämligen inte möjlighet att vinna någon strid mot en eventuell motståndare. Det tredje steget 
innebär att rebellerna nu börjar bedriva gerillakrigföring. Detta syftar till att ge dem möjlighet 

                                                
9 Galula D, Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, Westport, 1964, 2nd edition, s. xi 
10Ibid., s. 2 
11Ibid., s. 4-5 
12 Ibid., s. 7-8 
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att bygga upp reguljära styrkor. Inledningsvis handlar det om partiets överlevnad men när den 
svåraste tiden är förbi övergår syftet till att bygga upp säkra zoner där de reguljära styrkorna 
kan växa fram. Detta steg utmärker sig från de tidigare då det är först då som rebellerna utgör 
faktiska mål för de reguljära styrkorna som bedriver COIN. Det fjärde steget handlar om att 
möta dessa reguljära styrkor i strid och de femte om att helt utplåna dem. Därefter kan 
rebellerna inte längre stoppas och striden är, åtminstone på kort sikt, avgjord.13 
 
Galula beskriver även en kortare variant av denna metod som dock inte kommer att tas upp i 
det här arbetet. 

2.3 Counterinsurgency 
En COIN-operation genomförs i många fall av konventionella styrkor vars uppgift i ett 
reguljärt krig hade varit att ta terräng och utplåna fiendens militära enheter. Galula menar att 
detta inte är möjligt när de ställs mot en insurgency då dennes medlemmar varken innehar 
terräng eller erbjuder några konkreta mål. Nyckeln till framgång är istället att vinna 
lokalbefolkningens förtroende och stöd och därigenom inhämta information om var rebellerna 
befinner sig.14 
 
Oavsett vilket motiv rebellerna har till sin insurgency är sannorlikheten stor att det finns en 
aktiv minoritet av befolkningen som stödjer deras agerande, en neutral majoritet samt en aktiv 
minoritet som ställer sig emot rebellerna. Detta är fallet i samtliga politiska klimat, vare sig 
det är en diktatur eller demokrati. För att någon av parterna ska kunna gå segrande ur 
konflikten krävs det att de förlitar sig på den stödjande aktiva minoriteten för att eliminera den 
andra aktiva minoriteten samt försöka samla röster hos den neutrala majoriteten. Alla 
medvetna handlingar, oavsett om de är politiska, militära eller ekonomiska, måste sträva mot 
att uppnå detta. Galula är övertygad om att den COIN-operation som inte följer dessa 
spelregler endast kan hoppas på att dra ut på kriget och har i praktiken redan förlorat.15 
 
Det kan tyckas rimligt att angripa rebellorganisationen redan i ett tidigt stadium när de 
fortfarande inte har haft tid och möjlighet att bygga upp sina gerillaenheter. Detta skulle 
medföra att COIN-operationen kan hållas relativt kort med liten ekonomisk förlust för både 
hemlandet och värdnationen. Galula beskriver denna tidsperiod av en insurgency som ”the 
cold revolutionary war”. Det finns dock vissa begränsningar som gör det svårt att agera direkt 
mot en insurgency-organisation i ett så tidigt stadium. Det förutsätts till exempel att rebellerna 
håller sig inom lagens ramar under denna fas vilket innebär att de är mycket svåra att komma 
åt utan att själv gå utanför lagen, något som skulle underminera både trovärdighet och 
hemmaopinion. Galula hävdar att det bästa sättet att motarbeta en insurgency i ett så tidigt 
skede är att bygga upp sin egen politiska organisation samt hjälpa till att stärka värdnationens 
politiska, byrokratiska och polisiära maskin.16 Det står klart att i de allra flesta fall är det i ”the 
hot revolutionary war”, d.v.s. den tidpunkt då rebellerna går utanför lagens gränser och det är 
rättfärdigat att använda militära medel i konflikten, som de största förändringarna kan 
åstadkommas. Av förklarliga skäl är det också denna del som är mest intressant i det här 
arbetet då strategisk bombning är ett högst militärt instrument. 
 

                                                
13 Galula, Counterinsurgency Warfare, s. 30-39 
14 Ibid., s. 50 
15 Ibid., s. 53-54 
16 Ibid., s. 43-47 
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I Counterinsurgency Warfare står också att läsa om fyra villkor eller regler för att vinna ett 
revolutionärt krig, både för insurgents och counterinsurgents. Dessa är: 
 
 Befolkningens stöd är fundamentalt för båda parter 
 Stödet vinns genom den aktiva minoriteten 
 Stödet är villkorligt 
 Intensitet och kraftsamling är nödvändigt 
 
Slutsatsen vi kan dra av detta är att det inte går att vinna över en insurgency enbart med 
militära medel. Att slå ut en cell med rebeller kommer inte att hindra att en ny växer fram i 
dess ställe. I många fall ökar dessutom det militära våldet befolkningens ovilja att sammarbeta 
med den parten som brukar det. Istället måste rebellerna isoleras från befolkningen, med hjälp 
av befolkningen. Men innan en counterinsurgent kan hoppas på stöd från den aktiva positiva 
minoriteten och den neutrala majoriteten måste dessa känna sig säkra på att de inte kommer 
bli utsatta för vedergäldning av rebellernas gerillagrupper. Detta är en fördel som rebellerna 
har. Att som counterinsurgent hota den civila befolkningen för att få dem att sammarbeta 
skulle kraftigt underminera hemmaopinionen och fungerar dessutom sällan. Att upprätta 
denna känsla av säkerhet är således det första en COIN-operation bör inrikta sig på. Detta 
görs genom polisiära och militära insatser med syfte att stävja dessa gerillagrupper. Med sin 
sista regel menar Galula att en koncentration av sina ansträngningar är nödvändig för att 
kunna åstadkomma något i ett visst område då COIN är både resurskrävande och långdraget.17 
 
Galula hävdar att så länge som rebellerna inte haft tid eller möjlighet att bygga upp stora 
reguljära styrkor finns det begränsad användning för tunga vapen i en COIN-operation. 
Arbetshästen är istället de lätta, rörliga marktrupperna. I MCWP18 står det att 
marinkårsoldaternas främsta uppgift i COIN-operationer är att, i samarbete med värdlandets 
polis och rättsväsende, återupprätta någon form av lag och ordning. Den sekundära uppgiften 
är att öka värdlandets ekonomiska, politiska och sociala välfärd.19 

2.4 Wardens 5 ringar – en teori om strategisk bombning 
Warden noterade att den strategi som USA använde på Tyskland och Japan under Andra 
Världskriget vilken resulterade i stora civila förluster inte skulle fungera på efterföljande 
konflikter med hänsyn till det rådande politiska klimatet i hemlandet. Utnötningskrig tillhör 
en svunnen tid. Om någon stat vill kunna hoppas på att gå segrande ur en konflikt idag krävs 
det istället att denna analyserar sin motståndare och använder varje medel som finns 
tillgängligt, utan att för den skull bortse från dess omgivning.20 
 
Att krig ofta utkämpas av en anledning var något han identifierade i ett tidigt skede. Väldigt få 
statsmakter har gått i krig utan någon form av tänkt slutresultat, vilket det nu än må vara. Det 
förutsägs att även motståndaren har en dold agenda och det är av största vikt att denna blir 
känd i ett så tidigt skede som möjligt. Krig handlar i de flesta fall inte om att besegra sin 
motståndare utan att lägga vantarna på något som motståndaren inte är beredd att lämna över. 
Med andra ord bör målbilden med varje krig vara att få sin motståndare att agera så som man 

                                                
17 Galula, Counterinsurgency Warfare, s. 54-55 
18 Marine Corps Warfighting Publication 
19 US Marine Corps, Counterinsurgency Operations, 2004, hämtad 2010-04-28 
<http://smallwarsjournal.com/documents/mcwp3-335.pdf>, s. 39 
20 Warden J, Air Theory for the Twenty-first Century, 1995, hämtad: 2010-06-05, 
<http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/battle/chp4.html> 
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själv dikterar. Warden menar att det finns i huvudsak tre enkla sätt att åstadkomma detta; att 
göra det för kostsamt för honom - i termer av politik, ekonomi och militära medel - att 
fortsätta på den inslagna banan, att fysiskt förhindra motståndaren genom att försätta honom i 
en systemshock eller att förgöra honom helt. Det sista alternativet är inget Warden 
rekommenderar då det är en utdragen och mycket kostsam process. För att veta vad en 
motståndare bedömmer som för kostsamt eller vad som kan försätta honom i en systemshock 
krävs att vi förstår hur han är organiserad. Detta faktum utgör grunden för den teori som 
skulle komma att kallas hans 5 ringar.21 
 
Warden hävdar att varje levande organism eller organisation är uppbygd efter ett specifikt 
mönster, vare sig det rör sig om små celler eller stora handelsimperium. Genom att ha en 
förståelse för hur organisationer fungerar är det möjligt att avgöra vad som är viktigast för 
motståndaren och således även vad den största delen av ansträngningarna bör rikta sig mot att 
påverka.22 
 
Kärnan i varje organisation är dess ledarskap menar Warden. Utan detta är den en huvudlös 
myra, till en viss grad fortfarande kapabel att agera men utan något att ge den en riktning och 
ett mål. Därefter kommer organisationens systemförutsättningar vilka, till exempel för en stat, 
skulle kunna vara pengar och/eller energi. Vidare finns en infrastruktur, en befolkning samt 
någon form av försvarsmekanism. Warden tog efter detta fram en modell beståend av fem 
ringar där varje ring motsvarar en av dessa funktioner, se nedan.23 
 

 
Figur 1 - Wardens 5-rings modell 

 
Genom att definera varje organisation på detta vis kunde han dra flera slutsatser. Först och 
främst identifierade han hur det rör sig om ett isolerat system, eller som hand kallade det, ett 
                                                
21 Warden, Air Theory for the Twenty-first Century 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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system av system. Han menade att detta sätt att se motståndaren på ger en oerhörd fördel 
gentemot de som ser honom som en armé eller ett antal militära enheter. För det andra 
menade han att det ger en bra förståelse för hur alla funktioner hänger samman och är 
beroende av varandra. Desto närmare mitten av cirkeln funktionen befinner desto större 
påverkan har den på systemet som helhet och mellanliggande cirklar agerar som länkar mellan 
olika delar i organisationen. För det tredje måste alla ansträngningar rikta sig mot att påverka 
cirkelns mitt, d.v.s. dess ledarskap. Endast ledaren eller ledarna har möjlighet att påverka 
systemets riktigt och endast de har makten att acceptera förändringar påtvingade av en annan 
stat. Att slå mot systemförutsättningarna, d.v.s. den andra ringen inifrån, isolerar ledarskapet 
från resten av organisationen och är ett alternativ om inte ledarskapet i sig kan angripas. 
Modellen visar också hur den skyddande funktionen endast finns där som en sköld och inte 
har någon direkt påverkan på systemet i dess helhet. Det är av denna anledning som 
bekämpningen av motståndarens militära enheter aldrig bör vara ett mål i sig då det i bästa 
fall endast är ett steg på vägen mot något större. Slutligen visar denna modell hur viktigt det 
är att arbeta inifrån och ut istället för tvärt om, något som Warden beskriver som kärnan i det 
strategiska tänkandet.24 
 
Det är dock inte alltid som motståndaren inser vilka effekter kriget har på hans organisation 
varför det ibland kan bli nödvändigt att själv informera honom om detta. Långsiktiga effekter 
av en luftkampanj kan vara svåra att förutsäga. Om detta inte fungerar är nästa steg att försätta 
honom i en systemshock, vanligtvis genom att i någon form påverka systemets centrum, dvs 
dess ledarskap. Det finns dock situationer då detta inte är möjligt, till exempel då ledarskapet 
inte går att hitta eller urskilja från resten av organisationen. I ett sådant fall kan det vara 
lämpligt att angripa systemförutsättningarna. En stat utan sitt elektriska nätverk kommer att ha 
stora svårigheter att fortsätta med sin verksamhet, åtminstone på kort sikt.25 
 
Warden beskriver inte bara vad som är bäst att angripa hos en motståndare utan också i stora 
drag hur detta bör gå till. Först och främst var han en förespråkare för användandet av 
luftmakt och hävdade att denna besatt möjligheten att vinna krig helt utan inblandning av 
andra arenor och dessutom till en betydligt mindre risk, både politiskt och för inblandad 
personal. Han menade också att om en strategisk bombning skulle genomföras måste den slå 
mot flera system samtidigt och, viktigast av allt, synkroniseras i tid. Utan denna 
synkronisering är risken överhängande att motståndaren hinner organisera sitt försvar och 
påbörja reparation av de skadade delarna.26 
 
Sammanfattningsvis, för att lyckas i krig hävdar Warden att den är viktigt att den politiska 
och teknologiska arenan som konflikten befinner sig i är känd. Utöver det bör de ega 
målsättningarna identifieras, en plan för att få motståndaren att rätta sig efter dessa tas fram, 
hans sårbarheter och viktigaste punkter analyseras (med hjälp av 5-ringsmodellen) och 
slutligen skall dessa mål angripas inom ett kort tidsintervall.27 

                                                
24 Warden, Air Theory for the Twenty-first Century 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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3. Metod och källkritik 

3.1 Metoddiskussion 
För att undersöka vilken roll det strategiska bombflyget har i dagens COIN-operationer har 
jag valt att använda mig av litteraturstudie och en komparativ, d.v.s. jämförande, metod. 
Anledningen till detta är dels att det redan finns en del skrivet om om de olika delområdena 
som jag tar upp i uppsatsen varför en uppsats av sammanställande karaktär kan vara av 
intresse, dels att frågeställningen är av en allmän art.28 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur effektivt strategiskt bombflyg är i COIN baserat på 
Wardens teoretiska 5-ringsmodell om hur strategiskt bombflyg bör användas. För att uppnå 
detta syfte tittar jag först på vad som är specifikt för insurgency och counterinsurgency och 
därefter beskriver jag Wardens modell. I empirin tar jag upp vilka förmågor som det 
strategiska bombflyget har, vilka förmågor som är önskvärda i CION samt tittar på om och till 
vilken grad Wardens 5 ringar går att applicera på en insurgency. 
 
I analysen sammanställer jag resultatet från empirin samt för en diskussion kring resultatet. 
Slutsatserna av undersökningen presenteras i det sista stycket och här ges även förslag på 
vidare forskning. 

3.2 Källkritik 
I den inledande delen av arbetet kommer Galulas Counterinsurgency Warfare utgöra den 
huvudsakliga källan. Utöver dessa är ett kortare stycke om strukturen i rebell-organisationer 
hämtad från US Marine Corps Marine Corps Warfare Publication (MCWP). Dessa bedöms 
som tillräckliga för denna del. Galulas bok är skriven på 60-talet men då den fortfarande har 
en viktig roll i utbildningen av officerare vid Militärhögskolan Karlberg får den anses 
fortfarande vara tillräckligt tillförlitlig och relevant för att användas i detta arbete. 
 
För att komma fram till vilka egenskaper som det strategiska bombflyget har har jag använt 
mig av en skrivelse från Department of the Air Force, en amerikansk studie på det strategiska 
bombflyget, publicerad 1999. Den visar på vilka förmågor och egenskaper det amerikanska 
strategiska bombflyget har och får antas vara tillförlitlig. Att den är publicerad 1999 ser jag 
inte som några problem då det är osannolikt att några nya förmågor introducerats sedan dess. 
Däremot är det möjligt att den är något partisk i sin bedömning.  
 
Det avsnitt som rör önskade förmågor av flyget i counterinsurgency är taget delvis från en 
artickel skriven av en välkrediterad major i det amerikanska flygvapnet. Den är publicerad i 
Air & Space Power Journal där alla articklar måste godkännas av en grupp av experter inom 
området innan publicering får ske. ”If warranted, we will then submit your article to a subject 
matter expert “referee” for evaluation…”29 Av den anledningen bedömmer jag den källan 
som säker att använda i en uppsats på den här nivån. Delvis är detta stycke också hämtat från 
Corum och Johnsons Air Power in Small Wars. De har baserat sina slutsatser på en rad studier 
av historiska konflikter. 
 
Möjligen kan vissa internetkällor vara av tveksam karaktär. Dessa har använts med sunt 
förnuft och endast när jag ej funnit andra pålitliga källor inom samma område. 

                                                
28 Ejvegård R, Vetenskaplig Metod, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 32 
29 Air & Space Power Journal, hämtad: 2010-06-08, <http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/howto1.html> 
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3.3 Reliabilitet och Validitet 
Jag anser att validiteten av studien är god. 
 
Resultatets tillförlitlighet kan vara något begränsat. Det är svårt att göra en generell 
applicering av en insurgency på Wardens modell då dessa kan skilja sig markant från 
varandra på en eller flera nyckelpunkter. En del, till exempel Hamas, erbjuder många 
strategiska mål för bombflyget medan andra helt saknar mål. Detta diskuteras även i analysen. 
Vidare har Galulas teorier om insurgencies många år på nacken och även om hans bok ses 
som något av en bibel för COIN-operationer så har det hänt mycket sedan dess publicering på 
60-talet. Dagens insurgencies ser inte nödvändigtvis likadana ut. Dessutom använder jag mig 
enbart av en källa när jag beskriver bombflygets förmågor och det är inte säkert att denna 
täcker in alla förmågor av intresse.  

4. Empiri 

4.1 Övergripande presentation av strategiskt bombflyg 
Det strategiska bombflyget har historiskt definerats som de stora, tunga, långräckviddiga 
flygplanen som framförallt kännetecknar det amerikanska flygvapnet. Dessa är framtagna 
specifikt för strategisk bombning och detta är också den definition som jag valt att använda 
mig av i den här uppsatsen (se avsnitt 1.5). Att definera det efter önskad effekt hade varit mer 
förenligt med den defintion av strategiskt bombning som är vanligast idag men detta hade 
också inneburit vissa komplikationer för min uppsats. Det hade varit mycket svårt att ta fram 
specifika förmågor om utredningen ej varit bunden till en plattform utan en uppdragstyp. Ett 
tungt jetflygplan och ett litet lätt propellerflygplan har vitt skillda förmågor och begränsningar 
men båda skulle teoretiskt kunna genomföra strategiskt bombning. Således kommer jag av 
uppsatstekniska skäl använda mig av den gamla definitionen på strategiskt bombflyg. 

4.2 Vilka är det strategiska bombflygets förmågor? 
De största och mest använda strategiska bombflygen tillhör, kanske inte helt oväntat, det 
amerikanska flygvapnet. Framförallt är det tre specifika flygplan som utmärker sig, B-52, B-
1-B och B-2, vilka också utgör den strategiska bombflygstyrkan i USA. De är framtagna för 
att kunna slå mot viktiga strategiska mål långt bakom en motståndares linjer.30 
 
Gemensamt för allt tre flygplanstyper är att de kan bära en ansenlig mängd vapenlast. En 
annan gemensam nämnare är deras förmåga att flyga runt halva jordklotet för att slå mot olika 
mål (lufttankning inkluderat). Av de tre är det bara B-1-B som inte kan bära neukleära 
stridsmedel. Samtliga kan utrustas med kryssningsmissiler, markmålsrobotar och en uppsjö 
olika bomber och bombkapslar. Den sista av dessa har uppgraderats och kan nu själv ta 
hänsyn till vindavdrift, något som tidigare varit en anledning till vådabekämpning av egen 
trupp. Samtliga kan bära de flesta precisionsvapen som finns idag.31 
 
Dessa flygplan har en stor effekt på motståndaren även om inga vapen avfyras. Den 
psykologiska effekten kan inte ignoreras och är i många fall minst lika viktig som de vapen de 

                                                
30 Chatterton C, Role of the modern strategic bomber in national defense, hämtad 2010-06-12, 
<http://wwwww.helium.com/items/1041674-role-of-the-modern-strategic-bomber-in-national-defense> 
31 Anonym, hämtad: 2010-06-12, <http://www.airforce-technology.com/projects/category/long-range-bombers/> 
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kan leverera. De har även möjlighet att angripa mål från långa avstånd (d.v.s. stand-off) vilket 
minskar risken för att själva bli bekämpade.32 
 
Tack vare dess räckvidd, smygteknik, vapenarsenal och stand-off kan dessa strategiska 
bombplan medverka vid en rad olika uppdragstyper. Nedan följer en lista över dessa och en 
kort förklaring av varje typ. 
 
Strategisk Attack är en offensiv luftoperation var syfte är att påverka hela motståndarens 
ansträngning istället för enskilda slag eller operationer. Detta görs genom att komma åt 
motståndarens tyngdpunkter så som lednings- och infrastruktur. Det strategiska bombflyget 
har möjlighet att genomföra flera sådana operationer under varje flygning samt synkronisera 
flera sådana attacker i tid. 
 
Offensive Counter Air (OCA) eller offensivt luftförsvar33 som det kallas på svenska syftar 
till att hindra motståndaren från att verka i och från luftarenan. Detta görs genom att slå ut 
ledningssystem, flygbaser, luftförsvar i form av flyg eller markbaserat luftvärn (SEAD34) med 
mera. De strategiska bombflyget är effektivt mot vissa typer av luftförsvar samt flygplatser 
och liknande fasta installationer. 
 
Counterland, eller markmålsoperationer35, går ut på att begränsa motståndarens olika 
handlingsalternativ i markarenan. Uppgifter som associeras med detta är bland annat AI (Air 
Interdiction eller flyganfall på djupet36) och CAS (Close Air Support eller direkt 
flygunderstöd37) . AI är självständiga operationer vars syfte är att slå ut, splittra eller på annat 
sätt hindra motståndarens möjlighet att påverka egen trupp i markarenan. Det strategiska 
bombflyget har tack vare sin förmåga att bära stora mängder vapen möjligheten att slå mot 
bland annat transporter, logistik och kraftsamlingspunkter och på så vis bidra till AI. CAS 
innebär att ge understöd till egna förband som befinner sig i eller i direkt anslutning till 
stridigheter. Det strategiska bombflyget har vid flera tillfällen genomfört CAS med positivt 
resultat. Dock bör en viss försiktighet iaktagas då närheten till egna förband gör sådana 
uppdrag relativt riskabla.38 
 
Countersea syftar till att uppnå kontroll till sjöss. Strategiskt bombflyg kan bidra till detta 
genom att genomföra sjöspaning, sjömålsoperationer, minläggning från luften samt anfall på 
motståndarens hamnanläggningar.39 
 
I de allra flera fall opererar dessa strategiska bombflyg från hemlandet (USA) och återvänder 
dit efter att uppdraget är genomfört. Detta innebär långa flygtider, svårigheter att koordinera 
uppdragen i tid och ett behov av kontinuerligt uppdaterad information. Det finns även 
möjlighet att använda dessa strategiska bombflyg från framskjutna baseringar för att minska 
tiden från start till dess att det befinner sig över målområdet. Detta innebär också att varje 

                                                
32 Department of the Air Force, US Air Force White Paper on Long Range Bombers, 1999, hämtad: 2010-06-12, 
<http://www.fas.org/nuke/guide/usa/bomber/bmap99.pdf> 
33 Försvarsmakten, Doktrin för Luftoperationer 
34 Suppression of Enemy Air Defences 
35 Försvarsmakten, Doktrin för Luftoperationer 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Department of the Air Force, 1999 
39 Ibid. 
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enskilt flygplan kan stanna i luften över operationsområdet under en längre tid alternativt 
genomföra fler uppdrag.40 
 
Alla dessa strategiska bombflyg har möjlighet att genomföra operationer från hög eller låg 
höjd, dag som natt och oberoende av det rådande vädret.41 

4.3 Flygförmågor som behövs i COIN 
De företag i luftarenan som varit åtskilda från marktruppernas rörelser har i COIN haft 
mycket begränsad framgång i historien. Detta har inte hindrat att stater försöker använda 
denna form av trubbigt våld för att nå framgångar mot rebeller. Mycket pekar dock på att 
flyget är som mest effektiva när de genomförs samordnat och koordinerat med de andra 
arenorna. Corum och Johnson skriver i sin bok Airpower in Small Wars att denna önskade 
förmåga till samverkan från de flygande enheternas sida inte bör begränsas till andra militära 
förband utan även bör innefatta civila myndigheter så som polis, underrättelseorgan och 
hjälporganisationer. Detta är tack vare den komplexitet som små konflikter och insurgencies 
innebär. De menar att flyget inte har möjligheten att vinna konflikter helt på egen hand så som 
många luftmaktsteoretiker har försökt påvisa genom åren.42 
 
För att lyckas krävs det en utförlig underrättelseinhämtning, snabba och precisa attackföretag 
samt ett snabbt bedömande av dess effekter på motståndaren och den civila befolkningen. Att 
klassificera och gruppera olika insurgencies för att snabba på och underlätta denna process 
tjänar inget till då ingen insurgency är den andra lik. Detta beror på att förhållandena skiljer 
sig åt från fall till fall. Dessutom fortsätter en insurgency att utvecklas med tiden varför det är 
svårt att i förväg definera en generell lösning.43 
 
Det är inte bara bristande underrättelseunderlag som gör processen att välja och godkänna mål 
så potentiellt långsam utan även den inneboende trögheten i beslutsfattande. När ett mål har 
hittats och identifierats av ett flyg måste beslutet att genomföra updraget komma nästan 
omedelbart för att möjligheten inte skall gå förlorad.44 I konventionell krigföring är denna 
process inte lika tidskritisk då strategiska mål i en sådan konflikt ofta utgörs av fasta 
installationer eller mindre rörliga organisationer. 
 
Förutom hastigt agerande av både ledning och de flygande enheterna är det av stor vikt att 
varje enskilt uppdrag blir lyckat. I vissa fall, till exempel om målet är fysiska personer i form 
av ledare eller andra högt uppsatta personer inom en rebell-organisation, finns det bara 
möjlighet att genomföra ett uppdrag. Skulle det sluta i ett misslyckande är sannorlikheten att 
en liknande möjlighet uppenbarar sig mycket liten. Då rebeller har möjlighet att gömma sig i 
stort sett var som helst kräver detta en hög flexibilitet vad avser vapen och dess effekt. Att slå 
mot en grotta i öknen ställer till exempel höga krav på vapnets verkan medan motsattsen 
gäller om målet är ett hus i ett bostadsområde, då är istället precision av högsta vikt. I fallet 
med huset ligger svårigheten i att välja ett vapen med tillräcklig kraft för att slå ut samtliga 
rebeller i byggnaden samtidigt som antalet civila offer måste hållas till ett minimum. De 
flygande plattformar som används till strategisk bombning bör därför bära med sig vapen för 

                                                
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Corum and Johnson, Airpower in Small Wars, s. 433-434 
43 Brown J, To bomb or not to bomb? Counterinsurgency, airpower, and dynamic targeting, 2007, hämtad: 
2010-05-03, <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NXL/is_4_21/ai_n27506372/?tag=content;col1> 
44 Brown, <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NXL/is_4_21/ai_n27506372/?tag=content;col1> 
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flera olika typer av uppdrag och mål då det skulle ta för lång tid att landa och byta last mellan 
varje uppdrag.45 
 
Corum och Johnson trycker på att det är framförallt flygets understödjande roll som är mest 
eftertraktad och användbar i COIN-operationer. Med understödjande menas i det här fallet 
uppdragstyper så som transport och spaning. Förmågan att kunna erbjuda snabb transport 
mellan två geografiskt vitt åtskiljda punkter i konfliktområdet till såväl civila myndigheter 
och organisationer som militära enheter och ledningsceller är en ovärderlig kapacitet. Även 
möjligheten att förse trupper på marken förnödenheter samt erbjuda en förmåga till 
CASEVAC46 kan göra stor skillnad inte minst på de egna förbandens moral men kan även i 
många fall vara en avgörande faktor för en lyckad operation.47 
 
Det faktum att insurgents ofta opererar i en urban miljö med civila människor i alla riktningar 
innebär att en ytterst viktig förmåga som flyget måste besitta är att kunna leverera vapenlast 
med precision. Detta citat från MCWP beskriver kärnan i alla COIN-operationer på ett bra 
sätt: 

 
”needlessly harming innocents can turn the populace against the 
counterinsurgency (COIN) effort. Discriminating use of fires and calculated, 
disciplined response should characterize COIN operations. Showing kindness 
and compassion can often become as important as killing and capturing 
insurgents.”48 
 

Detta gäller även om ett sådant hänsynstagande medför större risker och svårare procedurer. 
Om den lokala befolkningen får en känsla av att operationen är mer inriktad på att döda eller 
tillfångata rebeller än att stödja och skydda landets och de civilas intressen är risken 
överhängande att de byter sida. 49 Precis detta hände under de israeliska operationer som var 
riktade mot PLO och Hizbullah. Målen var ofta belägna i eller i nära anslutning till civila byar 
och städer och även om Israel använde sig av precisionsvapen var det vanligt att civila 
människor dog som ett resultat av dessa bombningar. Corum och Johnson menar att det finns 
inget som kan kallas ett helt kirurgiskt anfall, oavsett hur bra precisionen på det vapen som 
används. Det händer fortfarande att smarta bomber missar sina mål och orsakar skada där det 
inte från början var tänkt. Även om de träffar sitt mål är risken överhängande att föremål 
kastas från explosionen och träffar icke-kombattanter som råkar befinna sig i närområdet. I 
Israels fall skapade just sådana incidenter ett stort stöd för terroristorganisationerna, inte bara 
från arabländerna utan även bland andra folkgrupper i det västerländska samhället. Detta är 
något som bör tas hänsyn till innan strategiskt bombflyg sätts in. Att hoppa över denna 
tankeprocess kan i slutändan innebära att operationen blir ett misslyckande.50 
 
Visst finns det i vissa fall en användning för markmålsoperationer men dessa oftast har visat 
sig vara av mest nytta när rebellerna övergår till mer konventionell krigföring (se avsnitt 2.2 
avseende en rebellorganisations livscykel). Denna typ av krigföring ställer mycket högre krav 
på fast lednings- och infrastruktur, tyngre vapen, mer utvecklade kommunikationsvägar, en 

                                                
45 Brown, <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NXL/is_4_21/ai_n27506372/pg_5/?tag=content;col1> 
46 Casualty Evacuation, dvs förmågan att kunna lyfta sårade från konfliktområdet. 
47 Corum and Johnson, Airpower in Small Wars, s. 427 
48 Headquarters Department of the Army, FM 3-24/MCWP 3-33.5, Counterinsurgency, 5-38, 2006, hämtad: 
2010-05-05, <http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24.pdf> 
49 Ibid., 7-6 
50 Corum and Johnson, Airpower in Small Wars, s. 428-429 
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väl fungerade logistikkedja osv. Detta innebär i sin tur att antalet strategiska mål för 
helikoptrar och flygplan ökar exponentiellt i detta skede. När de grekiska rebellerna utmanade 
den grekiska armén i konventionell krigföring 1949 ådrog de sig så mycket skador av det 
grekiska flygvapnet att deras vilja till fortsatt strid helt bröts.51 
 
Högteknologiska medel så som UAV52, speciellt de som är små och lätta att operera, är av 
mycket stort värde i COIN då de kan erbjuda en uppdaterad lägesbild till marktrupperna. 
Detta är av betydligt större vikt i okonventionell krigföring då gerillaenheter är små, snabba 
och svåra att hålla koll på. Även andra medel som till exempel laseravståndsmätare och GPS-
styrda bomber är till COIN-styrkornas fördel. Däremot är teknologi långt ifrån lösningen på 
alla problem. I många fall har det visat sig vara små, robusta propellerflygplan som kunnat 
starta och landa på små gräsfält precis i anslutning till konfliktområdet som varit av störst 
värde. De har en betydligt kortare responsförmåga än stora jetdrivna flygplan vilket visat sig 
vara av stort värde då situationer uppkommer hastigt i COIN och försvinner oftast lika fort. 
Dessutom flyger de i en betydligt lägre hastighet vilket avsevärt underlättar målspaning från 
luften.53 
 
Oftast räcker det med ljudet från och synen av strids- eller bombflyg för att motståndsgrupper 
skall skingras. Denna form av psykologisk krigföring kallas show-of-force eller show-of-
precence. Fördelen med denna metod är bland annat att det inte för med sig några negativa 
politiska effekter på grund av skador eller dödsfall bland icke-kombattanter. Dessutom finns 
då möjligheten att hastigt eskalera våldsanvändandet om detta skulle bli nödvändigt då flyget 
redan finns i närområdet.54 
 
Galula skriver att för att flyget skall vara av något värde i COIN bör det kunna genomföra 
CAS och långsam spaning/övervakning. Han anser det viktigt att det har en god uthållighet, 
hög eldkraft och skydd mot finkalibrig eld. Dessutom ser han ett användningsområde för lätta 
flygplan med kort startsträcka samt helikoptrar.55 

4.4 Insurgency utifrån Wardens teori 
Det finns vissa svårigheter med att dela upp en insurgency enligt Wardens teori då inte alla är 
organiserade på samma sätt. Olikheten är snarare en regel än ett undantag. Trots detta 
genomförs här en djupare studie på var och en av de 5 ringarna. 
 
Ledarskap 
Detta är enligt Warden den viktigaste funktionen i varje organisation och den bör också vara 
det primära målet för all strategisk bombning. Galula skriver i sin bok Counterinsurgency 
Warfare att ledarskapsfunktionen är som mest sårbar i det begynnande stadiet men att det är 
också då de är som svårast att komma åt den eftersom att den då i många fall agerar inom 
lagens ramar. Jason Brown skriver i sin artickel To Bomb Or Not To Bomb att ledarskapets 
betydelse för en insurgency beror helt på hur det är organiserat och att det inte är nått som 
skall tas för givet. I vissa fall, till exempel i Iraq, är ledarskapet så utspritt och decentraliserat 
att anfall mot enskilda ledarceller inte har någon direkt effekt på organisationen som helhet.56 
                                                
51 Ibid., s. 427-428 
52 Unmanned Aerial Vehicle 
53 Corum and Johnson, Airpower in Small Wars, s. 431-432 
54 Belote H, Counterinsurgency Airpower: Air-Ground Integration for the Long War, Air & Space Power 
Journal, 2006, hämtat 2010-06-14, <http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/apj/apj06/fal06/belote.html> 
55 Galula, Counterinsurgency Warfare, s. 65 
56 Brown,  <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NXL/is_4_21/ai_n27506372/?tag=content;col1> 
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Åren 2003-2004 slog Israel mot ledningsstrukturen i den islamistiska motståndsrörelsen 
Hamas. Deras luftkampanj var snabb och effektiv och lamslog hela deras organisation. När de 
försökte sig på samma sak igen 2006, den gången mot Hezbollah i Libanon, blev resultatet det 
motsatta. Anledningarna till detta nederlag var flera. Hezbollah hade en struktur som skilde 
sig markant från den i Hamas. De hade under sex års tid förberett sig genom att sprida ut sig 
bland den civila befolkningen samtidigt som dess logistik och ledning decentraliserats. Detta 
innebar att även om Hezbollah fick delar av sin organisation utslagna gick den inte samma 
öde till mötes som Hamas två år tidigare. Dessutom saknade Israel det underrättelseunderlag 
som de haft under operationen mot Hamas i det palestinska området vilket vi vid det här laget 
vet är en av nyckelpunkterna för en lyckad COIN-operation.57 
 
Systemförutsättningar 
Galula skriver om två viktiga förutsättningar för att en insurgency skall kunna rota sig och 
utvecklas. Det första är en cause, d.v.s. en orsak eller anledning till en insurgency. Den andra 
är befolkningens stöd. Dessa två går hand i hand med varandra då det är osannorlikt att 
befolkningen visar sitt stöd utan en bra underliggande orsak. En orsak behöver inte vara 
verklig så länge som den attraherar en stor del av befolkningen. Desto fler som kan identifiera 
sig med orsaken desto bättre är den. Ännu viktigare är det att det inte är en orsak som COIN-
trupperna kan addressera, annars riskerar upproret att bli mycket kortlivat. Galula skriver 
dock att så fort konflikten tar fart på allvar kommer behovet av en orsak att minska 
progressivt för att slutligen vara helt ersatt av missnöjet av konflikten i sig och viljan att sålla 
sig till den vinnande sidan.58 Som vi såg under avsnitt 2.2 så är också en av Galulas fyra 
regler eller förutsättningar för att någon av de två parter skall kunna gå segrande ur konflikten 
att det finns ett stöd hos befolkningen. 
 
Infrastruktur 
Det är lätt att identifiera infrastruktur i värdlandet men desto svårare att hitta någon 
infrastruktur tillhörande rebellorganisationen. I Airpower in Small Wars står det att läsa att 
insurgents oftast inte har någon infrastruktur att tala om.59 Detta beror dock mycket på hur 
organisationen är uppbygd. Den amerikanska marinkårens COIN-doktrin hävdar att graden av 
infrastruktur och organisation beror på huruvida, och till vilken grad, det råder ett 
revolutionärt klimat i landet.60 Jag tolkar detta som att desto större del av befolkningen som 
strävar efter en revolution desto mer av landets befintliga infrastruktur står till rebellernas 
förfogande. 
 
Befolkningen 
När vi pratar om befolkningen i det här sammanhanget menar vi organisationens medlemmar. 
Jag hävdar även att den stödjande minoriteten av värdlandets befolkning kan sorteras under 
denna kategori då de bidrar med gömställen och skydd till rebellerna. 
 
Medlemmarna i organisationen är oftast unga män som valt att ansluta sig på en frivillig basis. 
De opererar i närheten av sina hem och på dagen har de normala jobb. Detta tillsammans med 

                                                
57 Ibid. 
58 Galula, Counterinsurgency Warfare, s. 11-16 
59 Corum & Johnson, Airpower in Small Wars, s. 268 
60 US Marine Corps, Counterinsurgency Operations, hämtad: 2010-04-28, 
<http://smallwarsjournal.com/documents/mcwp3-335.pdf>, 2004 
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det faktum att få vågar ange rebeller av rädsla för vedergäldning gör det är svårt för COIN-
styrkorna att identifiera vilka som tillhör gerillan.61 
 
Skyddsfunktionen 
Denna del kan sägas bestå av en gerilladel samt reguljära styrkor. Gerillaorganisationen består 
av tre delar, en del som ägnar sig åt försvar av organisationen, en stridande del som kan, men 
behöver inte, vara sammanlänkad med de reguljära styrkorna, samt en hemlig del vars uppgift 
är att genomdriva partiets vilja i ett specifikt område. Utöver denna finns en reguljär styrka 
som enligt den amerikanska doktrinen är av minst betydelse för om upproret skall lyckas 
vilket gör den till en förbrukningsbar tillgång.62 
 
Galula skriver att för att att kunna förgöra rebellernas stridande grupper måste de först 
identifieras för att därefter omedelbart omringas. Problemet är dessa gruppers ringa storlek 
vilket gör dem nästan omöjliga att lokalisera med fysiska medel. Informationskällor bland 
befolkningen är nyckeln till framgång. Problemet att hinna reagera innan gerillan är borta 
återstår dock.63 

5. Analys och diskussion 

5.1 Sammanfattning av empirin 
Empirin består i det här arbetet av 3 delar. Den första tittar på vilka förmågor som det 
strategiska bombflyget har utifrån vald definition, den andra tar upp vilka förmågor i 
luftarenan som är efterfrågade i COIN och den sista tittar på en insurgency utifrån Wardens 
fem ringar. Här följer en kort sammanfattning av dessa. 
 
Det strategiska bombflyget: 

 har en god responsförmåga tack vare dess möjlighet att basera nära operationsområdet 
 har förmågan att genomföra mark- och sjömålsoperationer tack vare en god 

lastkapacitet och möjlighet att bära både precisionsvapen och ostyrda bomber 
 har möjlighet att användas i ett psykologiskt syfte, då i form av show-of-force och 

show-of-precence 
 kan leverera vapenverkan från långa avstånd och hög höjd oberoende av väder och tid 

på dygnet 
 kan användas mot luftvärn och flygbaser 
 kan genomföra anfall på djupet samt till viss del direkt flygunderstöd av marktrupper 
 kan genomföra sjöspaning, minfällning, sjömålsoperationer samt anfall på 

motståndarens hamnanläggningar 
 
De förmågor som önskas i COIN är: 

 möjlighet att koordinera uppdrag med marktrupperna och andra civila myndigheter 
 responsförmåga, d.v.s. att snabbt vara på plats vid hastigt uppkomna situationer, till 

exempel genom framskjuten basering 
 markmålsoperationer, speciellt i insurgenciens sista fas, och där en hög grad av 

lyckade operationer genom god precision samt hög flexibilitet vad gäller val av vapen 
 spaning, lämpligast av små lätta flyg eller UAV 

                                                
61 US Marine Corps 
62 Ibid. 
63 Galula, Counterinsurgency Warfare, s. 50 
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 transport, både av trupper, förnödenheter och sårade 
 understöd av marktrupper (CAS) 
 show-of-force (d.v.s. psykologisk krigföring) 

 
Wardens 5 ringar i en insurgency: 
Warden hävdar att ledarskapet är det enda som kan påverka en organisation och hävdar att det 
således bör vara det huvudsakliga målet för det strategiska bombflyget i en konflikt, vilken 
det än må vara. Historien visar att ledarskapet i en insurgency kan se väldigt olika ut. I vissa 
fall är det centraliserat och lättare att komma åt men i andra fall decentraliserat och således 
mycket svårare att hitta och/eller identifiera. 
 
Kan inte ledarskapet påverkas bör systemförutsättningarna vara det huvudsakliga målet för 
det strategiska bombflyget för att på så vis isolera ledarskapet från resten av organisationen. 
Systemförutsättningarna för en insurgency är stöd från befolkningen samt en orsak eller cause 
(åtminstone i inledningsskedet). 
 
Infrastrukturen är också ett bra mål för det strategiska bombflyget hävdar Warden. Han menar 
att den utgörs av sådant som håller ihop resten av organisationen. En insurgency, till skillnad 
från stater, saknar oftast väldefinerad infrastruktur (även detta gäller främst i 
inledningsskedet). 
 
Befolkningen är de människor som får organisationen att fungera. I en insurgency är detta 
medlemmarna och den stödjande delen av landets befolkning. De är svåra att hitta och få vill 
ange dem på grund av rädsla för hämndaktioner. Information från lokalbefolkningen är ett 
måste för att kunna komma åt dem. 
 
Skyddsfunktionen finns till för att skydda resten av organisationen och bör inte vara ett mål i 
sig enligt Warden. I en insurgency utgörs den av gerillaenheterna samt de reguljära trupperna 
som återigen är mycket svåra att identifiera.  

5.2 Analys och diskussion 
Av materialet som samlats in kan vi se att det strategiska bombflyget endast har möjlighet att 
genomföra ett fåtal av de förmågor som det finns ett behov för i COIN. På ett liknande sätt är 
det inte alla av det strategiska bombflygets förmågor som är efterfrågade i COIN. Detta kan 
bero på att det strategiska bombflyget i huvudsak är ett instrument framtaget för de mer 
konventionella konflikterna där eld i målet är av större betydelse än att vinna förtroendet hos 
lokalbefolkningen i värdlandet. Efter att ha läst flera dokument som beskriver just detta står 
det dock klart att det verkar finns en vilja att anpassa det till dagens konflikter. Mycket pekar 
på att det har en lång väg att gå innan det helt är optimerat för COIN. Kanske är detta inte 
heller tanken. 
 
De förmågor som sammanfaller är god responsförmåga, möjlighet till markmålsoperationer 
med god precision, direkt flygunderstöd samt psykologisk krigföring (d.v.s. show-of-force). 
Med responsförmåga menas att snabbt kunna utföra en viss uppgift samt snabbt kunna avbryta 
pågående uppdrag om detta skulle bli nödvändigt.64 Jag tror att defintionen av god 
responsförmåga skiljer sig markant beroende på om det gäller konventionella eller 
okonventionella konflikter. Att skicka strategiskt bombflyg från USA för att angripa mål på 
andra sidan jordklotet må vara god responsförmåga i reguljära krig men enligt galula är 
                                                
64 Försvarsmakten, Doktrin för Luftoperationer, s. 29-30 
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insurgents mycket rörliga och där bör begreppet snarare räknas i minuter och inte i timmar. 
Framskjuten basering ändrar dock något på tidsförhållandena men även där rör det sig 
rimligen om en till ett par timmar vilket också borde vara för lång tid. Detta skulle dock 
kunna bero på i vilket stadie insurgencien befinner sig. Har rebellerna övergått till reguljär 
krigföring har, enligt Corum och Johnson, organisationen tappat mycket av sin rörlighet varpå 
ett antal timmars fördröjning knappast är av lika stor betydelse för om uppdraget blir lyckat 
eller inte. 
 
Möjligheten till markmålsoperationer däremot känns inte som någon främmande uppgift för 
det strategiska bombflyget. Det är dock endast under en begränsad tid som dessa bör 
förekomma i någon större skala. I en insurgencies inledande stadier finns få strategiska mål 
och det krävs ett oerhört välutvecklat underrättelsenätverk för att säkerställa att målet är det 
som det tros vara samt att det befinner sig på den plats som källorna indikerar. Däremot är 
bombflyget ett effektivt sätt att slå ut isolerade mål då precisionen är förhållandevis god 
liksom uthålligheten samt att plattformen kan bära de flesta typer av vapensystem. 
 
Psykologisk krigföring bör inte heller vara några problem att genomföra även om de stora 
strategiska bombflygen knappast är lika snabba och smidiga som stridsflygen. Vilken effekt 
den sortens uppvisning faktsikt har är svårt att sia om. Rebellen har en teoretisk fördel 
gentemot flyget då han opererar i en urban miljö där han är svår att upptäcka men det är inte 
säkert att den förståelsen finns bland rebellerna. 
 
Allväderskapacitet samt förmågan att även operera nattetid med bombflyget är ej en förmåga 
som sägs behövas i COIN enligt den litteratur jag använt mig av, kanske för att 
markmålsoperationer överlag inte är särskilt prioriterat. Kopplat till den psykologiska 
krigföringen skulle dock denna förmåga innebära att rebellerna aldrig skulle kunna känna sig 
helt säkra. Galula skriver trots allt att en insurgencies medlemmar opererar nattetid och lever 
vanliga liv dagtid och således borde psykologiska operationer nattetid vara av större vikt än 
de som genomförs på dagen. 
 
Empirin visar att direkt flygunderstöd är något som har genomförts av det strategiska 
bombflyget men den säger oss också att riskerna att skada egen trupp är stora då det inte finns 
några garantier för att vapen träffar där de är tänkta att träffa, även om precisionen sägs vara 
hög för det vapen- och målföljningssystemet. Mindre flygande enheter som är gjorda för att 
användas på lägre höjd borde vara lämpligare för detta ändamål. Däremot kan det vara bra att 
veta att möjligheten finns om inga mindre flyg är tillgängliga vid ett specifikt tillfälle och 
situationen är tidskritisk. Sunt förnuft säger oss dock att detta endast är applicerbart när det 
strategiska bombflyget redan finns ovanför målområdet. Empirin säger ingenting om att det 
strategiska bombflyget kan koordinera uppdrag med markarenan men detta stycke bör kunna 
ses som ett bevis för att detta faktiskt är möjligt. Det är värt att notera att det dock inte säger 
oss till vilken grad det är möjligt. Även om det skulle gå att samordna uppdrag med civila 
myndigheter är det osäkert till vilket syfte detta skulle ske med tanke på bombflygets 
destruktiva natur. 
 
Det går att utläsa av empirin att de viktigaste förmågorna som behövs från luftarenan i COIN 
är av en understödjande natur, så som transport och spaning. Anledningen till detta kan vara 
flera saker. Vi ser till exempel att rebellerna oftast inte utgör några konkreta mål för enheter i 
luftarenan vilket gör markmålsoperationer svåra att genomföra. Dessutom hävdar Galula att 
man vinner en COIN-operation genom och med hjälp av lokalbefolkningen vilket rimligtvis 
bör innebära att det också är i markarenan som den största delen av ansträngningarna kommer 
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att äga rum. Vidare verkar små lätta flyg och UAV vara av större vikt än stora tunga 
bombplan, gissningsvis av samma anledning. Dessa är lättare att koordinera med 
marktrupperna, har möjlighet att förse dessa med sekund- eller minutaktuell information samt 
är inte begränsad av långa flygtider till operationsområdet. 
 
Syftet med uppsatsen är att titta på till vilken grad strategiskt bombflyg kan användas i COIN 
baserat på Wardens teori. Tanken med teorin är att det skall användas som utgångspunkt för 
att räkna ut motståndarens tyngdpunkter samt hur det strategiska bombflyget skall agera för 
att uppnå en systemchock. Att dela upp motståndarens organisation i hans fem ringar är 
relativt enkelt när det handlar om en mellanstatlig konflikt. Det uppstår dock, som vi redan 
sett, ett problem när enheten vi skall applicera modellen på är en insurgency. Denna har en 
centraliserade eller decentraliserad ledning, en skyddsfunktion i form av en gerillarörelse och 
i ett sent skede även reguljära stridande förband (se avsnitt 2,2). Därimellan uppstår det vissa 
svårigheter med appliceringen av den teoretiska modellen och svaren blir mer diffusa. Dessa 
organisationer har allt att vinna på att tillse att information om den egna infrastrukturen är och 
förblir okänd för motståndaren då detta försvårar lösandet av hans uppgift avsevärt. Det är 
inte heller säkert att den informationen är något som enskilda individer inom organisationen 
känner till. Detsamma gäller ledarstrukturen. I empirin ser vi att systemförutsättningarna sägs 
vara en bra orsak samt befolkningens stöd. Detta är dock galulas syn på det och det är inte 
omöjligt att det finns andra teorier. Graden av infrastruktur skiljer sig mellan olika 
organisationer och det är således svårt att göra en generell bedömning på den punkten. Att 
befolknings-ringen utgörs av organisationens medlemmar ter sig relativt självklart, svårare är 
det att avgöra om även den stödjande aktiva minoriteten kan räknas in i denna punkt. Om man 
skall tro Galula är dessa människor avgörande för insurgenciens fortlevnad och hjälper i 
många fall organisationens medlemmar med skydd och annat av värde. Enligt det sättet att se 
på saken så borde de kunna sorteras in även i befolkningsringen. 
 
Låt oss förutsätta att det som är skrivet i empirin är helt korrekt och gå vidare med att titta på 
hur detta påverkar användandet av det strategiska bombflyget enligt Wardens teori. Att 
använda strategiskt bombflyg fungerar av uppenbarliga skäl bara då målet är lokaliserat och 
identifierat. Det är också viktigt med aktuella underrättelser då det som stämmer ena 
sekunden kan vara inaktuellt vid nästa när det gäller insurgency-organisationer. Att slå mot 
ledarskapsceller är möjligt så länge det finns några sådana att slå emot. Om vi tror Galula så 
kommer detta inte att få någon långvarig effekt, han menar att nya celler kommer att växa 
fram i dess ställe. Här går alltså teorierna isär. När vi tittar på systemförutsättningarna finner 
vi att samma sak gäller för dessa. En bra orsak eller cause är som vi tidigare identifierat en 
orsak som COIN-styrkorna inte kan rubba på. Att bomba bort en orsak kommer naturligtvis 
inte att fungera. Dessutom finns möjligheten att orsaken efterhand övergår till att vara 
motviljan mot COIN-styrkorna, detta skulle innebära ännu större svårigheter att genomföra 
strategisk bombning. Den andra systemförutsättningen är befolkningens stöd. Återigen är 
detta inget strategiskt mål i sig. Snarare är det sannorlikt att bombning av mål i urban miljö 
gör mer skada än nytta och slutresultatet blir ännu fler anhängare till rebellerna. Här måste vi 
dock betänka den psykologiska aspekten. Denna är dock återigen väldigt svår att förutsäga. 
Lika väl som att flyget kan avskräcka människor från att beblanda sig med rebellerna kan det 
väcka avsky mot de som med militära medel försöker påverka något som de inte har med att 
göra. Infrastrukturen liknar ledarskapet på många sätt, den erbjuder endast strategiska mål för 
bombflyget om den går att hitta, vilket inte ofta är fallet, och även om den förstörs så innebär 
det endast en kortsiktig reducering av rebellernas verksamhet enligt Galula. Befolkningen, 
den fjärde ringen, utgör spelplanen på vilken konflikten utspelar sig. Att använda sig av 
strategiskt bombflyg skapar sällan förtroende för de egna styrkorna vilket i sin tur är ett måste 
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för att kunna inhämta nödvändig information från befolkningen. Skyddsfunktionen, d.v.s. den 
femte ringen, är kanske den enda som ser ut att kunna vara lättåtkomliga mål för det 
strategiska bombflyget, men detta gäller i stort sett bara när de opererar öppet och/eller med 
reguljära enheter. 
 
Även om modellen inte kan appliceras direkt på en insurgency bör den kunna användas i syfte 
att åskådliggöra vilka olika funktioner som finns i en insurgency-organisation och även hur 
dessa hänger ihop och påverkar varandra, onekligen något som skulle kunna vara av nytta i 
planeringsarbetet. Wardens tänk om att synkronisera operationer i tid är fortfarande viktigt 
även om det inte påverkar det strategiska bombflyget nämnvärt. 
 
Allt tyder på att det strategiska bombflyget ett trubbigt instrument, även utrustat med dagens 
precisionsvapen, vilket gör det svårt att förutsäga precis vilka effekterna blir av dess 
användande. Dessutom det krävs ett extremt utförligt och uppdaterat informationsunderlag för 
att veta var och när ett visst mål måste angripas. Möjligheten att i efterhand bedömma om 
uppdraget hade den önskade effekten eller om det i själva verket ökade den lokala 
befolkningens motvilja mot COIN-operationen är liten som bäst. 

6. Slutsatser och behov av ny forskning 
Av resultatanalysen framgår det att Wardens modell till viss del är möjlig att överföra på 
rebellgrupper men främst då på en teoretisk nivå. Det finns flertalet luckor som bör täppas 
igen och oklarheter som måste redas ut innan den kan fungera som en del i ledet att identifiera 
mål för det strategiska bombflyget i COIN. Problemet med modellen är att den inte tar hänsyn 
till huruvida motståndaren har fasta installationer eller inte. Inte heller tar den hänsyn till 
opinion, något som är av största vikt i counterinsurgency. Den fungerar dock som en 
schematisk illustration av hur en organisation är uppbygd samt visar hur de olika funktionerna 
beror av varandra. 
 
Det strategiska bombflyget är långt ifrån optimalt för att användas i COIN och de positiva 
effekterna det ger är mycket få. Det stora problemet med användning av strategiskt bombflyg 
i COIN är att en insurgency-organisation alltför sällan utgör ett bra mål från luften. De 
förmågor bombflyget kan erbjuda med god effekt, som också är efterfrågade, är psykologisk 
krigföring, markmålsoperationer med god precision samt allväderskapacitet. Dessa är viktiga 
förmågor men hör hemma framförallt i mellanstatliga konflikter där risken att skada civila i 
många fall är betydligt lägre. Det har visat sig att informationsbehovet för att möjliggöra 
effektiva markmålsoperationer i COIN är väldigt stort och sådan information är mycket 
svårtillgänglig när motståndaren är en rebell-organisation. De förmågorna som det finns ett 
verkligt behov för i COIN så som CAS, lätt spaning och transport kan det strategiska 
bombflyget inte bidra med (förutom CAS men det finns betydligt bättre plattformar för det 
ändamålet). Det strategiska bombflyget kan utan större problem ersättas av mindre och lättare 
flygplan vilka redan i sitt grundutförande är bättre anpassade för COIN. 
 
Det strategiska bombflyget är applicerbart på Wardens modell vilket kanske inte är så konstigt 
med tanke på att modellen är framtagen med bombflygets egenskaper och förmågor som en 
förutsättning samt med avsikten att vara ett instrument för målangivning. 
 
Vidare forskning i ämnet behövs, till exempel kring möjligheten att använda andra plattformar 
för att uppnå strategiska syften, då denna uppsats enbart behandlar strategiskt bombflyg i 
form av amerikanska, långräckviddiga och tunga bombflyg. 
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