
 

 
 

Självständigt arbete krigsvetenskap (15 hp) 

 
Författare  Program/Kurs 

Kd Max Villman SA VT 2010 

Handledare  

Stefan Ring  11 550 ord 

   

 

Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008 – ett fall av Warden? 

 

 

Sammanfattning:  
Kriget i Georgien ändrade under några få dagar i augusti 2008 Sveriges och större delen av Euro-

pas säkerhetspolitiska klimat. Efter kriget står det klart att Ryssland genomförde en lyckad operat-

ion och nådde sitt mål att slå Georgien militärt. Väldigt lite har dock skrivits om Ryssland och 

dess militära teorigrund. Än mindre har skrivits om Rysslands flygstridskraftsanvändande teori-

grund varför det kan vara intressant att vidare undersöka kriget i Georgien.  

 

Det råder ingen tvekan om att västvärldens militärer har tagit starkt intryck av John A. Warden IIIs 

teori om fienden som ett system och hans bok The Air Campaign. Har även rysk militär inspirerats 

av Wardens tankar och försökte ryska flygstridskrafter i så fall praktisera dessa under kriget i 

Georgien 2008? Denna uppsats undersöker om ryskt luftmaktsanvändande under kriget i Georgien 

kan sägas vara inspirerat av John A. Warden IIIs teori som presenterades i hans The Air Campaign 

och The Enemy as a System. 
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Russian Airpower in the 2008 Georgian War – A case of Warden? 
 

 

Abstract:  
The Russian-Georgian war of 2008 drastically changed Europe´s and Sweden´s political climate. 

Russia showed that it is capable of successfully completing complex campaigns including ground, 

naval and air assets. However, not much has been said about the theoretical framework and doc-

trine of the Russian military of today. Even less has been researched about Russian use of air 

power and applied air theory. Are air power assets still considered primarily as support of ground 

offensives or has the theoretical framework changed? 

 

John A. Warden III´s theory presented in The Air Campaign and The Enemy as a System have had 

a big impact on western air power use. Has Russia also changed its approach on the use of air 

power to include the theory of Warden? 

 

This thesis researches Russian use of air power in the war with Georgia 2008. The empirics are 

then compared to Warden´s theory of air power use to answer the question if Russia´s air power 

use in the war with Georgia 2008 was done in cohesion with what Warden suggests.  
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Inledning 
 

1.1  Motiv och bakgrund 

Att det är det upplevda hotet från Ryssland och dess föregångare Sovjetunionen som har dimens-

ionerat Sveriges försvar under lång tid är ingen hemlighet. Rysslands upplevda förmåga och vilja 

att använda militärt våld mot Sverige har varit helt tongivande för hur vi valt att bygga upp våra 

väpnade styrkor. Efter kalla krigets slut uppstod ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge för Sverige 

där hotbilden mot Sverige tonades ner. Nu ca 20 år senare har dock bilden justerats något igen. I 

Försvarsberedningens rapport ‖Säkerhet i samverkan‖ från 2007 stod bland annat följande:  

 

I utrikespolitiskt hänseende kommer det ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i Sov-

jetunionen att vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer. Rysslands förhållande till och 

agerande gentemot dessa länder de närmaste åren kommer definiera vår syn på Ryssland.
1
 

 

Kriget mellan Georgien och Ryssland under fem dagar i augusti 2008 förändrade i ett slag Sveri-

ges säkerhetspolitiska klimat. Efter kriget har Ryssland fortsatt en stor omorganisering och till 

vissa delar upprustning av sina väpnade styrkor där kriget i Georgien sägs vara en viktig källa till 

‖lessons learned‖ och ett kvitto på vart denna omstöpning är på väg.  

 

Flera texter som koncentrerar sig på markkriget finns publicerade medan det är förhållandevis 

tunt på analyser av Rysslands användande av luftmakt. Klart är att det ryska flygvapnet sattes in i 

kriget med blandade resultat.
2
 Genom att studera hur Ryssland valde att använde sig av luftmakt i 

Georgien kan vi dra slutsatser om hur Ryssland kommer att använda sig av luftmakt i en framtida 

konflikt vilket naturligtvis är av intresse för Sveriges framtida luftförsvar.  

 

Västvärldens många flygvapen, framförallt US Air Force, har tagit stort intryck av John Wardens 

The Air Campaign och hans teorier om fienden som ett system vilket inte minst visade sig under 

Gulfkriget 1991.
3
 Det är dock oklart om även Ryssland har valt att använda sig av luftmakt enligt 

Wardens teorier. Historiskt sett har Ryssland och Sovjetunionen mest sett sitt flygvapen som ett 

flygande artilleri som främst ska ge understöd åt markstyrkornas framryckning. Är detta fortfa-

rande sant idag eller har Ryssland slagit in på västvärldens idéer om att fienden kan angripas som 

om han var ett system? 

 

1.1.1 Avgränsningar och antaganden 

Uppsatsens empiri begränsar sig till Rysslands användande av luftmakt, främst dess flygstrids-

krafters användande, under kriget i Georgien i augusti 2008. Författaren har valt att undersöka 

luftmakt genom att fokusera på Rysslands flygstridskrafters offensiva användande genom an-

                                                 
1
 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, DS 2007:46 (Stockholm, 2007) s.36 

2
 FOI Totalförsvarets forskningsinstitut (Larsson, Robert L, mfl.), Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och 

lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008, s.33 
3
 Dag Söberg, Bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm – I henhold til Warden eller det ”tradisjonelle” 

synsettet?, Försvarshögskolan, C-uppsats, Stockholm, 2003 
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grepp mot markmål. Detta för att man med luftmakt generellt oftast menar offensiva företag med 

flygstridskrafter och dels för att källmaterialet inte medger en större utbredning av ämnet än just 

offensiva flygstridskrafters insättande.  Endast öppna källor kommer att användas, dels för att 

hanterandet av hemlig information är besvärligt och dels för att författaren genom att hantera 

endast öppna källor kan nå en större publik och få en bättre vetenskaplig spårbarhet. Författaren 

bedömer att öppna källor är tillräckliga för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Själva kriget i form av Rysslands utnyttjande av offensiva flygstridskrafter för markmålsoperat-

ioner utgör uppsatsens empiri genom geografiska och tidsmässiga avgränsningar. Endast peri-

oden 7-12 augusti 2008 kommer att studeras. Viss tid innan och även efter kan komma att använ-

das som bakgrund till konflikten och dess följder men kommer alltså inte att utgöra någon grund 

för den fortsatta analysen. Geografiskt begränsar sig uppsatsen till Georgien och dess omedelbara 

närhet eftersom det var där kriget utspelade sig.  

 

Författaren avstår medvetet från att mer än bitvis ta med det georgiska användandet av luftmakt 

eftersom georgiska flygstridskrafter i princip var helt betydelselösa för krigets utgång.
4
 Georgiens 

luftvärn utgjorde däremot en viktig del av konflikten och kommer att behandlas under empiride-

len. 

 

Teorin som prövas begränsar sig till John Wardens The Air Campaign – Planning for Combat 

och The Enemy as a System eftersom författaren anser att dessa båda texter väl speglar Wardens 

tankar. Ur Wardens texter kommer ett visst urval göras som syftar till att spara plats. Detta urval 

kommer att vara det som författaren anser är aktuellt och relevant för att kunna genomföra den 

senare analysen av kriget. Det är författarens tolkning av Warden som presenteras varvid författa-

ren har tagit hjälp utav andra författare som har skrivit om Warden. 

 

Författaren antar vidare att läsaren har en grundläggande förståelse för användandet av militär-

makt, luftmakt och är till del bevandrad i klassisk militärteori, som Clausewitz tyngdpunktsbe-

grepp. 

 

Det finns problem att endast använda endast en operation som dessutom har en kort tidsrymd, 

dagar. Kanske tog kriget slut så snabbt att hela den ryska strategin inte hann implementeras. 

Varje krig är unikt. Att använda endast ett som grund för en analys kan göra att fel slutsatser dras. 

Endast kriget i Georgien undersöks varför det finns begränsningar i vilka slutsatser som kan dras 

avseende dess relevans för framtida och andra konflikter där Ryssland är inblandat. 

 

1.2  Problemformulering 

Rysslands väpnade styrkor genomgår nu en övergripande modernisering och upprustning. Kriget 

i Georgien sägs vara en katalysator till dessa förändringar. Hur utnyttjades ryska flygstridskrafter 

under kriget och har Ryssland tagit intryck av samma teorigrund i form av John Wardens teorier 

                                                 

4
 S Lefebvre  & R McDermont, ´Air Power and the Russian – Georgian Conflict of 2008: Lessons Learned and Russian 

Military Reforms`, RAF Air Power Review, vol. 12, no. 1, 2009, hämtad 2011-04-06, 
<http://www.airpowerstudies.co.uk/APR%20Vol%2012%20No%201.pdf> , s. 95 
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om fienden som ett system som västvärlden gjort sedan tidigt 90-tal eller håller rysk militär kvar 

vid gamla synsättet att flygstridskrafternas främsta uppgift är att understödja markoffensiven? 

1.2.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka om Ryssland kan sägas ha tagit intryck av Wardens teori i sitt 

användande av luftmakt under Georgienkriget. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

1. Vad säger John A. Warden IIIs teori om luftmaktsanvändande som presenteras 

i The Enemy as a System och The Air Campaign – Planning for Combat? Det 

vill säga vad är kärnan i Wardens teorier? 

 

2. Hur använde sig Ryssland av luftmakt under kriget i Georgien 2008? 

 

3. I vilken utsträckning kan Rysslands användande av luftmakt under Georgien-

kriget 2008 sägas ha influerats av John A. Warden IIIs teori? 

 

1.2.3 Tidigare forskning 

I boken The guns of August 2008 : Russia's war in Georgia har flera texter från olika författare 

samlats där kriget och vägen dit beskrivs utförligt men där författarna inte går in och analyserar 

själva luftmaktsanvändandet specifikt. Författarna försöker visa på bakgrunden till konflikten och 

vad båda sidor försökt uppnå. Vidare förs resonemang kring varför västvärlden kände sig tagna 

på sängen av konflikten när samma författare hade varnat för utvecklingen under en lång tid 

innan själva kriget. Endast ett kapitel beskriver själva kriget, från ett mer övergripande perspek-

tiv, vilket gör denna bok till ett bra referensobjekt för krigets bakgrund och resultat men inte som 

källa för luftkriget. 

 

I Royal Air Force Air Power Review
5
 finns en artikel publicerad om luftmaktsanvändande under 

kriget 2008 där författarna har dragit slutsatser om Rysslands troliga ‖lessons learned‖ och trolig 

fortsatt utveckling för det ryska flygvapnet. Ingen koppling mot vilka teorier Ryssland stödjer sitt 

luftmaktsanvändande på görs dock utan det konstateras vad som attackerats utan vidare analys 

om eventuella teoretiska influenser. Detta gör att denna artikel blir en viktig källa för att kunna 

beskriva ryskt luftmaktsanvändande under kriget. Attacker redovisas med måltyp och klockslag 

och artikeln har ett omfattande källunderlag och känns trovärdig.  

                                                 
 

5
 Lefebvre, S & R McDermont, ´Air Power and the Russian – Georgian Conflict of 2008: Lessons Learned and Russian 

Military Reforms`, RAF Air Power Review, vol. 12, no. 1, 2009, 
<http://www.airpowerstudies.co.uk/APR%20Vol%2012%20No%201.pdf> , hämtad 2011-04-06 
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FOI har publicerat en rapport som tar upp konsekvenser och lärdomar av kriget 2008.
6
 Luftmakt 

tas upp, men på ett deskriptivt sätt, där framgångar och motgångar beskrivs men ingen koppling 

mot luftmaktsteorier görs. Denna publikation liknar i mycket The guns of August 2008 eftersom 

den beskriver bakgrunden till konflikten. Luftkriget tas upp och rapportens största bidrag är att 

det blir ytterligare en trovärdig källa till att beskriva luftkriget. 

 

Ytterligare artiklar tar upp hur Ryssland använde sina flygstridskrafter under kriget men inga 

analyser mot luftmaktsteorier görs heller i dessa. Artiklarna kan dock tillsammans skapa en god 

grund för att besvara frågan om hur Ryssland använde sig utav luftmakt under kriget. 

 

I en C-uppsats från Försvarshögskolan
7
 görs en analys om luftmaktsanvändandet under Desert 

Storm 1991 var i enlighet med Warden eller ett mer traditionellt synsätt. Uppsatsen har ungefär 

samma upplägg och frågeställningar som denna uppsats men har fördelen av att kunna använda 

officiella källor och statistik som finns publicerad av FN-koalitionen. Denna möjlighet finns inte 

för kriget i Georgien eftersom Ryssland inte har publicerat någon sådan statistik varför författaren 

först måste undersöka hur luftmakt användes innan han kan besvara samma frågeställning som 

uppsatsen som berör Desert Storm. 

 

Sammanfattningsvis har författaren inte hittat forskning som undersökt om Rysslands använ-

dande av luftmakt under Georgienkriget kan sägas bottna i någon särskild teorigrund. 

 

I boken John Warden and the Renaissance of American Air Power beskriver John Andreas Olsen 

sin syn på US Air Force teoriutveckling i och med Warden och hans teoriers intåg. Författaren 

beskriver utförligt Wardens teorier vilket gör boken till en källa för att tolka Warden. 

 

I en debattartikelserie mellan Warden och Pape beskriver respektive författare sin teori och den 

andres svagheter. Detta sammanfattas i en avslutande debattartikel av en tredje författare. Dessa 

debattartiklar fungerar som ytterligare källor till vad Warden menar är sin teoris styrkor och 

kärna. 

 

1.3 Metod och disposition 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Rysslands användande av offensiv luftmakt i form av flygstrids-

krafternas användning under kriget i Georgien 2008. Därför blir det första steget att beskriva 

viktiga begrepp och definitioner av luftmaktsbegreppet som författaren ser det för att få fram en 

gemensam förståelse för begreppet luftmakt. 

 

Studien är till huvudsak kvalitativ och prövar om Wardens teori kan sägas ha gällt för fallstudien 

Georgienkriget 2008. I teoridelen gås Wardens teori igenom som den beskrivs i hans texter The 

Enemy as a System och The Air Campaign. Uppsatsen kommer att till största delen att vara de-

skriptiv i den mening att teorin beskrivs som den tolkas av författaren varvid författaren tar hjälp 

av tidigare litteratur som beskriver Warden. Denna litteratur återfinns i källförteckningen. Vissa 

delar av Wardens teori, som författaren anser inte är relevanta för den fortsatta fallstudien, ute-

                                                 
6
 FOI 

7
 Söberg 
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lämnas. Risken är att författaren därvid inte tar upp viktiga huvudkriterier hos Wardens texter 

men denna risk minimeras i största möjliga mån genom att författaren använder sig av annan 

litteratur som stöd i beskrivningen av teorin.  

 

Beskrivningen utgör uppsatsens teoretiska grund. Kapitlet om Wardens teori syftar till att moti-

vera valet av kriterier som utgör kärnan i hans texter. Att ta fram kriterier som sammanfattar 

Wardens teori innebär att empirin kan prövas mot konkreta påståenden vilket möjliggör ett besva-

rande av frågeställningen på ett konkret sätt. Genom att ta fram kärnan i teorin tappas visserligen 

en del av teorin bort eftersom det kan antas att Warden skrev flera böcker för att förklara sin teori 

istället för att lista endast dessa kriterier. Dessa kriterier innebär en förenkling av Wardens teori 

men författaren menar att det är befogat eftersom det möjliggör ett konkret besvarande av fråge-

ställningarna. 

Kriterierna är: 

 

 Det är av största vikt att identifiera och kraftsamla mot fiendens kritiska sårbarhet-

er/tyngdpunkter. Dessa ligger troligen långt in i femringsmodellen där fiendens strategiska 

ledning alltid utgör en av fiendens tyngdpunkter. Ledningen bör lamslås i den inledande kraft-

samlingen. 

 Konceptet parallell attack innebär att så många tyngdpunkter hos fienden som möjligt attacke-

ras samtidigt med största kraft för att på så sätt försöka uppnå strategisk förlamning. Detta 

sker genom kraftsamling i tid. 

 Avregling framför direkt flygunderstöd. 

 Det går inte att nog poängtera vikten av att först uppnå en hög nivå av luftöverlägsenhet för 

att få fritt att angripa fienden överallt. Detta innebär för Fall II att fiendens luftvärnssystem är 

ett prioriterat mål omedelbart efter konfliktens inledande. 

 

 

Dessa slutsatser motiveras i och med teorikapitlet och det är mot dessa kriterier det ryska flyg-

stridskraftsanvändandet prövas i analyskapitlet. För läsarens förståelse presenteras en kort ge-

nomgång av själva krigsförloppet. Därefter genomförs en undersökande kvalitativ fallstudie med 

kvantitativa inslag av Rysslands användande av luftmakt under Georgienkriget 2008. Här kom-

mer författaren använda sig utav de olika artiklar och texter som finns publicerade om Georgien-

kriget i allmänhet och luftkriget i synnerhet för att kunna undersöka och besvara frågan om hur 

Ryssland använde sig utav luftmakt under kriget i Georgien 2008. Undersökningen kommer att 

begränsa sig till Rysslands flygstridskrafters offensiva användande under perioden 7-12 augusti 

2008. Att använda sig utav en helt kvantitativ analysmetod vore svårt eftersom källmaterialet inte 

medger en enbart kvantitativ analys. En helt kvalitativ analys vore möjligt men författaren anser 

att kvantitativa inslag förbättrar och möjliggör en annan tydlighet och möjlighet att besvara upp-

satsens frågeställningar än en helt kvalitativ ansats.  

 

Det finns inga andra lika relevanta konflikter eller krig att undersöka med motsvarande ansats 

eftersom Ryssland ej utkämpat några fler krig med en annan stat sedan Sovjetunionens fall. Att 

undersöka Tjetjenienkonflikten hade varit möjligt. Dock är konflikten i Tjetjenien snarare en 

intern rysk angelägenhet vilket innebär att det inte kan sägas vara ett krig mellan två stater. 
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Tjetjenienkonflikten uppvisar tendenser till ett irreguljärt krig och för sådana krig anser författa-

ren att Wardens teori ej är lika tillämplig. Därmed återstår Georgienkriget. 

 

Empirin efterföljs av en prövning av de framtagna kriterierna som utgör kärnan i Wardens teori 

mot fallstudien. Kan slutsatsen dras att Ryssland tagit intryck av Wardens teorier i sitt luftmakts-

användande, det vill säga kan frågan besvaras om Rysslands användande av luftmakt under Ge-

orgienkriget sägas följa Wardens teori? Detta analyseras genom att gå igenom de utmärkande 

kriterierna och pröva dessa mot det empiriska materialet som tagits fram i fallstudien. Härvid 

presenteras kriterierna var för sig varvid författaren undersöker om det finns stöd för kriteriet i 

empirin. Efter att fallstudien prövats mot varje kriterium sammanfattas resultatet och därmed är 

uppsatsens frågeställning besvarad. Författaren har valt att pröva varje kriterium för sig för att 

slutligen sammanfatta prövningen av kriterierna. Denna metod har valts för att en bättre överblick 

ska nås.  

 

Slutligen diskuteras resultatet och varför det är troligt att just det resultatet som presenterats 

framkom. Under diskussionen tillåter författaren sig ett visst mått av spekulation. 

 

1.3.1 Källkritik 

För att kunna undersöka hur Ryssland använde sig utav luftmakt får författaren förlita sig på 

öppna källor, ofta i form av artiklar. Dessa artiklar baserar sig på intervjuer med ryska och geor-

giska officerare, fotografier från under och efter kriget, publicerade nyhetsartiklar och officiella 

ryska och georgiska källor, uttalanden samt rapporter. Svagheten med dessa artiklar är att det inte 

finns någon offentlig trovärdig statistik om flyguppdrag under kriget, som är vanligt att västvärl-

den publicerar efter sina konflikter. Officiella uttalanden och rapporter från respektive sida i 

kriget har i flera fall visat sig felaktiga varför själva sammanställandet och undersökningen av 

luftmaktsanvändandet kommer att närma sig sanningen men inte vara hela sanningen. Det rör sig 

bland annat om skilda uppfattningar om förluststatistik och folkrättsbrott som förnekas av båda 

länderna men enligt många oberoende källor begåtts av båda sidor. Detta är en svaghet. Dock 

fanns ett flertal journalister på plats under kriget i Georgien och rapporterade om var flygangrepp 

skedde. Angrepp mot den georgiska huvudstaden torde dessa inte missat vilket kan visa sig vik-

tigt för analysen om Ryssland tagit intryck av Wardens teorier, det vill säga vilka mål som inte 

angreps och vilka som angreps i landets ledning borde vi kunna få trovärdiga svar på. I allmänhet 

är dock artiklar och rapporter i ämnet skrivna med rikliga källhänvisningar och det som står i 

dessa bör därför vara trovärdigt. När författaren läser dessa artiklar fås även intrycket av att för-

fattarna har tagit del av underrättelsematerial som de kunnat jämföra med vilket ytterligare stär-

ker trovärdigheten. Vi kommer dock inte att få en lika fullständig bild som det går att få av väst-

världens luftmaktsanvändande på grund av avsaknad av trovärdig officiell statistik. 

 

Wardens teori beskrivs i hans båda texter The Air Campaign och The Enemy as a System. Dessa 

texter utgör själva kärnan av teorin och svagheten blir författarens tolkning av texterna. Båda 

texterna har lästs på engelska vilket innebär att författarens språkkunskaper om just engelska kan 

påverka resultatet av undersökningen. Författaren har medvetet valt att ta en svensk översättning 

av The Enemy as a System som hjälp för att minska påverkan, dock kan den svenska översätt-

ningen innehålla felaktigheter varför både den engelska och den svenska texten använts. The Air 

Campaign har endast funnits tillgänglig på engelska. 
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2 Teori 

2.1  Centrala begrepp 

Nedan presenteras begrepp som är centrala för uppsatsen. Begreppen återges på svenska och 

engelska där författaren anser det givande med engelska definitioner hämtade från bland annat 

USAs doktriner och Warden. Översättningarna till svenska är blandat författarens egna men även 

till delar hämtade från svenska Doktrin för Luftoperationer eller andra böcker.  

2.1.1 Strategisk enhet (Strategic Unit) 

‖Strategiska enheter är alla organisationer som kan agera självständigt, dvs. som har en självstän-

dig ledning och som kan försörja sig själva. Stater är strategiska enheter, liksom kriminella orga-

nisationer som maffian eller affärsföretag som General Motors.‖
8
 

2.1.2 Luftmakt (Air Power) 

Maktmedel som kan användas från luftarenan i syfte att uppnå vissa mål.  

2.1.3 Luftöverlägsenhet (Air Superiority) 

―That degree of dominance in the air battle of one force over another that permits the conduct of 

operations by the former and its related land, maritime, and air forces at a given time and place 

without prohibitive interference by the opposing force.‖
9
 

En lägre grad av luftherravälde när motståndaren inte menligt kan påverka vårt användande 

av luftarenan. 

2.1.4 Luftherravälde (Air Supremacy) 

‖That degree of air superiority wherein the opposing air force is incapable of effective interfer-

ence.
 ―10

 

Motståndaren har ingen möjlighet att påverka den egna användningen av luftarenan. 

2.1.5 Flyganfall på djupet (Air Interdiction) 

―Air operations conducted to divert, disrupt, delay, or destroy the enemy’s military potential 

before it can be brought to bear effectively against friendly forces, or to otherwise achieve objec-

tives. Air interdiction is conducted at such distance from friendly forces that detailed integration 

of each air mission with the fire and movement of friendly forces is not required.‖
11

 

Flyganfall på djupet innebär avregling av slagfältet genom angrepp mot fiendens militära 

potential innan den kan användas mot egna styrkor. Detta innebär att attackerna sker så långt från 

fronten att samverkan mellan olika vapengrenarna inte är nödvändigt.  

                                                 
8
Warden, John A. III, ´Fienden som ett system´ (eng: ´The enemy as a system´ [1995]), Luftmakt – Teorier och 

tillämpningar, reviderad upplaga 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004, s. 29 
9
 U.S. Joint Publication 1-02, http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf, hämtad 2011-04-29 

s. 17 
10

 U.S. Joint Publication 1-02, s. 17 
11

 U.S. Joint Publication 1-02, s. 12 
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2.1.6 Direkt flygunderstöd (Close Air Support) 

―Air action by fixed- and rotary-wing aircraft against hostile targets that are in close proximity to 

friendly forces and that require detailed integration of each air mission with the fire and movment 

of those forces. Also called CAS.”
12

 

Direkt flygunderstöd innebär att luftmakt används för att påverka mål i omedelbar närhet 

till egna styrkor vilket kräver detaljerad samverkan med egna styrkor på marken. 

2.1.7 Flyguppdrag (Sortie) 

En flygning med ett flygplan från start till landning 

2.1.8 Uppdrag (Mission) 

En eller flera sorties som syftar till att uppnå ett visst mål. 

 

 

2.2  John A. Warden III´s teori 

Uppsatsens teorigrund utgörs av John A.Warden IIIs texter The Enemy as a System och The Air 

Campaign – Planning for Combat. Boken The Air Campaign utkom första gången 1988. Efter att 

boken utkommit utvecklade Warden tillsammans med andra officerare teorin om The enemy as a 

System.
13

 Tankarna från The Air Campaign och The Enemy as a System lade Warden ihop till en 

operationsplan som han presenterade för de allierades befälhavare för Operation Desert Storm, 

General Schwarzkopf. Denna plan låg sedan till grund för hur de allierade slog Irak under Gulf-

kriget 1991. I förordet till 2000 års utgåva av The Air Campaign menar Warden att han i efter-

hand inte hade velat ändra mycket i sin teori mer än att han ännu tydligare vill trycka på att lägga 

det största fokuset på strategiska attacker genom att slå mot motståndarens tyngdpunkt eller 

Center of Gravity (CoG). Detta menar Warden är ännu mer effektivt idag med tillgång till fler 

och bättre avancerade vapensystem för punktmålsbekämpning.
14

 

 

Författaren kommer först att beskriva teorierna Warden presenterar i The Air Campaign följt av 

The Enemy as a System för att slutligen sammanfatta dessa båda texters viktigaste punkter. Under 

beskrivningen av teorin kommer författaren att ta hjälp av tidigare författares tolkningar av War-

den för att på så sätt öka trovärdigheten i beskrivningen. 

 

Det är tydligt att Warden låtit sig influeras av tidigare militärteoretiker, som Carl von Clausewitz 

och Jomini. Mycket av det Warden framvisar är baserat på historiska exempel och främst från 

tiden Andra Världskriget och framåt. Teorierna är till stor del stringenta från hans första presen-

tation 1988 och fram till idag. Följande tankar ligger till grund för Wardens teorier enligt David 

Mets:
15

 

 

                                                 
12

 U.S. Joint Publication 1-02, s. 57 
13

 Warden, John A. III, The Air Campaign: Planning for Combat, revised edition (2000), toExcel Press, Lincoln NE, 
2000 (1988), foreword s. x 
14

 Warden, 2000, foreword s. x 
15

Mets, David R., The Air Campaign – John Warden and the Classical Airpower Theorists, Air University, Maxwell, 
1998,  s. 58-59 
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 Den mänskliga naturen är komplex och till stor del oförutsägbar. 

 Den materiella effekten av militära aktioner är mer förutsägbar. 

 Luftöverlägsenhet/luftrumskontroll är en nödvändig förutsättning för seger eller överlev-

nad. 

 Offensiven är den starkaste formen i luftkrig. 

 Seger har alltid blivit och blir uppnådd i sinnet hos den fientliga befälhavaren varför alla 

aktioner måste rikta in sig mot detta faktum. 

 Västvärlden är mer känslig för egna och fientliga förluster än någonsin tidigare. 

Det handlar om att maximalt utnyttja knappa resurser för att uppnå maximal nytta till minimala 

förluster i människoliv, materiel, pengar och tid. Vissa av dessa tankar mynnar ut i de fyra hu-

vudkriterier som utgör Warden enligt författaren. 

 

2.2.1 The Air Campaign – Planning for Combat 

 

1988 utkom John A. Warden III med boken The Air Campaign – Planning for Combat för första 

gången. Sedan dess har Warden givit ut flera reviderade upplagor av samma bok där det nya 

egentligen är ―lessons learned‖ från bland annat Gulfkriget 1991 där Wardens teori användes och 

ytterligare förklaring av teorin i inledningen. Författaren avser här endast återge den delen av 

teorin som han uppfattar att den är aktuell för kriget i Georgien 2008. Vissa delar kommer därför 

att utelämnas eftersom de endast kan anses ha liten bärighet mot kriget i Georgien. 

 

Boken riktar sig enligt Warden själv till officerare som befinner sig på den operativa nivån, ex-

empelvis i en stab, som kan komma i kontakt med luftstridskrafter och dess utnyttjande.
16

 Center 

of Gravity (CoG) , eller tyngdpunkt, är ett viktigt begrepp. Warden menar att fienden på varje 

nivå av krigföring - strategisk, operativ och taktisk – har en eller flera sådana tyngdpunkter som 

det är befälhavarens jobb att identifiera och slå emot.
17

  

 

2.2.1.1 Luftöverlägsenhet och luftrumskontroll 

 

Luftrumskontroll kan utövas utav dels flygstridskrafter och dels luftvärn. En viktig del i The Air 

Campaign är diskussion om luftöverlägsenhet som essentiellt för att gå segrande ur konflikter. 

Warden menar att det inte finns ett enda modernt krig där en större offensiv lyckats mot en fiende 

som kontrollerar luften.
18

 Att nå luftöverlägsenhet, eller åtminstone förneka fienden detsamma, är 

en helt central tanke i The Air Campaign. Historiska exempel bevisar i den mån det är möjligt att 

det är helt essentiellt att nå luftöverlägsenhet för att kunna vinna
19

. Efter inledningen börjar War-

den att beskriva de olika fall av kamp om luftrummet som kan uppstå i krig och konflikter på den 

operativa nivån. 

                                                 
16

 Warden, 2004 (1988),  s. xiii 
17

 Warden, 2004 (1988),  s. 7 
18

 Warden, 2004 (1988),  s. 10 
19

 Warden, 2004 (1988),  s. 13 
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Nedanstående tabell beskriver enligt Warden de allra flesta krigs luftrumskontrollsträvanden.
20

 

 
Figur 1 – ”Luftöverlägsenhetsfall”

21
 

 

För att spara utrymme väljer författaren här att endast beskriva Fall II på grund av att detta fall 

väl illustrerar hur kriget i Georgien såg ut från rysk sida. Georgien förfogade endast över oerhört 

begränsade flygstridskrafter i form av ett dussintal SU-25 Frogfoot taktiska attackflyg samt L-59 

Albatross jet trainers.
22

 Ingen av dessa hade möjlighet att mer än påverka som mest ryska front-

förband i mindre utsträckning, som vi kommer att se under senare kapitel i uppsatsen. Ryska 

bakre områden, egentligen allt rum utanför själva Georgien, var opåverkbara med flygstridskraf-

ter för Georgien. Samtidigt förfogade Ryssland över en helt överlägsen mängd flygplan för alla 

typer av uppgifter som kunde slå var i operationsområdet ryska styrkor än ville inklusive geor-

giska bakre områden. Hela Georgien gick således att påverka för ryska flygstridskrafter medan 

georgiska flygstridskrafter som mest kunde påverka ryska frontförband. Typexemplet som utnytt-

jas i Wardens bok är Tyskland efter 1943.
23

 När fall II når sitt logiska slut kommer fienden, i 

detta fallet Georgien, inte ens ha möjlighet att nå fronten med flygstridskrafter vilket även skedde 

i augustikriget 2008, som vi kommer att se senare. 

 

Fall II är en befälhavares dröm och innebär att kriget teoretiskt sett kan vinnas med enbart insät-

tande av flygstridskrafter.
24

 En befälhavare kan och bör sträva att direkt angripa de hos fienden 

identifierade tyngdpunkterna för att uppnå maximal effekt. När befälhavaren har möjlighet att 

direkt angripa fiendens tyngdpunkter från luften, så som i fall II, blir tyngdpunktsidentifiering 

extra viktigt. Detta för att inga resurser ska slösas bort mot i sammanhanget oviktiga mål.  

                                                 
20

 Warden, 2004 (1988),  s. 16 
21

 Warden, 2004 (1988),  s. 17 
22

 S Lefebvre & R McDermont, s. 96 
23

 Warden, 2004 (1988),  s. 16 
24

 Warden, 2004 (1988),  s. 33 
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De tyngdpunkter som alltid är värda att slå mot är de som innefattar landets ledning, dess poli-

tiska tyngdpunkt.
25

 

 

Warden är tydlig med att det finns en kostnad förknippad med att avdela knappa luftmaktsresur-

ser till direkt flygunderstöd.
26

 Dessa knappa resurser bör i största möjliga utsträckning inrikta sig 

på fiendens strategiska tyngdpunkter eftersom det är där de kan göra störst nytta.
27

 

 

2.2.2 Fienden som ett system 

 

Artikeln om ‖Fienden som ett system‖ – The Enemy as a System – presenterades för första 

gången i Airpower Journal, Spring 1995. I denna presenterades även ‖Femringsmodellen‖ – The 

Five Ring Model och dess tillämpning vid strategisk krigföring.
28

 

 

Fienden som ett system handlar om hur föreställningen ska undvikas att det centrala i krig är när 

militära enheter möter varandra på slagfält. Warden menar att även om det kan komma till det är 

det inte alltid nödvändigt för militära styrkor att möta varandra för att vi ska kunna nå våra mål, 

detta kan och bör istället undvikas till största del och bör aldrig vara ett mål i sig.
29

 Genom att 

tänka uppifrån och ner kan vi bättre skapa oss en bild av hur vi kan skapa den önskade effekten 

på fienden. Detta innebär att vi istället för att inledningsvis koncentrera oss på fiendens militär-

makt analyserar fienden som helhet, våra egna mål och sedan vad som måste hända med fienden 

innan vi har uppnått våra målsättningar. Först därefter går vi ner på micronivå och kan börja 

tänka på vilka resurser vi ska använda och hur.
30

 Bästa vägen till framgång är enligt Warden att 

vi tänker på fienden som ett system av system, bäst beskrivit genom grunden i teorin, femrings-

modellen.
31

  

                                                 
25

 Warden, 2004 (1988),  s. 117, s. 44 
26

 Warden, 2004 (1988),  s. 95 
27

 Warden, 2004 (1988),  s. x 
28

 Warden, John A. III, ´Fienden som ett system´ (eng: ´The enemy as a system´ [1995]), Luftmakt – Teorier och 
tillämpningar, reviderad upplaga 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004,  s. 27 
29

 Warden, 1995,  s. 2 
30

 Warden, 1995,  s. 3 
31

 Warden, 1995,  s. 4 
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Figur 2 – ”Femringsmodellen” 

 

Warden beskriver femringsmodellen genom att måla upp exempel från människokroppen. Hjär-

nan kan likställas med den inre ringen, ledning. Utan denna skulle kroppen upphöra att vara en 

strategisk enhet, det vill säga den skulle sluta fungera självständigt. Utan hjärnan kan kroppen 

kanske fortfarande vara vid liv men den kommer inte att fungera. Nästa steg utåt är organiska 

basresurser. Dessa kan liknas vid de delar som tillför och omvandlar energi, för kroppens del blir 

det föda och syre. Tredje ringen, infrastruktur, blir i kroppen ben, muskler och blodkärl. Dessa 

ser till att kroppen kan röra på sig. Kroppens population kan sägas utgöras av de miljontals celler 

som transporterar syre och föda i kroppen medan det som skyddar kroppen, dess militära styrkor, 

kan sägas vara vita blodkropparna. Liknande applikationer av femringsmodellen kan göras på 

solsystemet.
32

 Samma analys kan göras på strategiska enheter som på en stat eller en organisation 

och kan användas för att planera militära operationer.  

 

Precis som vid analys av alla tänkbara strategiska enheter blir ledningen den viktigaste ringen vid 

krigföring mot en stat. Befälsringen är viktigast eftersom den är den enda delen hos fienden som 

kan fatta de viktigaste besluten om att ge upp eller att gå med på våra krav. Kan vi påverka led-

ningen att fatta de beslut vi vill behöver vi inte ens angripa eller bry oss om de övriga ringarna, 

till exempel de militära styrkorna.
33

 Ledningen kan för en stat utgöras av dess civila eller militära 

ledare och beslutsfattare. 

Ringen utanför ledning utgörs av organiska basresurser. För en nation utgörs detta ofta av energi-

produktion, oljeprodukter och basindustrier som livsmedelsförsörjning men även pengar.
34

  Även 

i en stor stat är de organiska basresurserna förhållandevis få. 

                                                 
32 Warden, 1995, s. 5ff 
33 Warden, 1995, s. 8f 
34 Warden, 1995, s. 9 
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Tredje ringen, infrastruktur, består av det nationella transportsystemet i form av järnvägar, flyg-

platser, broar, hamnar och vägar som möjliggör civila och militära transporter. Det finns mer 

infrastruktur än organiska basresurser varför det troligen krävs en större vapeninsats för att kunna 

nå samma effekt här som i ringarna innanför.
35

 

 

Näst yttersta ringen är befolkningen eller populationen. Det har visat sig svårt att påverka befolk-

ningen genom direkta metoder (Tyskland och Storbritannien under Andra Världskriget) medan 

indirekt metoder (Nordvietnam mot USAs befolkning) visat sig mer effektiva historiskt sett. Det 

är dock svårt att förutse och måste bestämmas för varje enskilt fall vilken typ av påverkan som 

skulle kunna vara effektiv. 

 

Sista ringen är de militära styrkor som finns tillgängliga för fienden. En fiendes militär är till för 

att skydda de innanför liggande ringarna alternativt hota motståndarens ringar.
36

 Det blir tydligt 

att dessa bara är medel för att nå mål. För modellen gäller att om vi rör oss inifrån och ut ökar 

antalet enheter som måste påverkas för att nå samma effekt samtidigt som sårbarheten minskar 

eftersom det viktigaste finns i mitten.
37

 Genom att samtidigt påverka flera av motståndarens 

ringar, så kallad parallell attack, kan vi med dagens teknik uppnå strategisk förlamning och nå 

våra mål snabbt.
38

 

 

2.2.3 Sammanfattning och kriterier 

Författaren anser att följande punkter eller kriterier sammanfattar de tankar som Warden presen-

terat: 

 

 Det är av största vikt att identifiera och kraftsamla mot fiendens kritiska sårbarhet-

er/tyngdpunkter. Dessa ligger troligen långt in i femringsmodellen där fiendens strate-

giska ledning alltid utgör en av fiendens tyngdpunkter. Ledningen bör lamslås i den inle-

dande kraftsamlingen. 

 Konceptet parallell attack innebär att så många tyngdpunkter hos fienden som möjligt at-

tackeras samtidigt med största kraft för att försöka uppnå strategisk förlamning. Detta 

sker genom kraftsamling i tid. 

 Avregling framför direkt flygunderstöd. 

 Det går inte att nog poängtera vikten av att först uppnå en hög nivå av luftöverlägsen-

het för att på så sätt få fritt att angripa fienden överallt. Detta innebär för Fall II att fien-

dens luftvärnssystem är ett prioriterat mål omedelbart efter konfliktens inledande. 

 

 

                                                 
 
35

 Warden, 1995,  s. 10 
36

 Warden, 1995,  s. 10f 
37

 Warden, 1995,  s. 11 
38

 Warden, 1995,  s. 11ff 
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3 Empiri 
 

3.1 Bakgrund till konflikten 

Denna del och efterföljande del om krigsförloppet är till för att läsaren ska få en grundläggande 

förståelse för krigsförloppet och de orsaker som låg bakom konflikten. Målet är att läsaren ska få 

de stora dragen bakom kriget och om själva kriget varvid mycket har fått lämnas utanför. Att ge 

en komplett beskrivning av händelseförloppet faller utanför denna uppsats omfångsram och 

skulle medföra en för stor textvolym för läsaren. För den intresserade rekommenderar författaren 

litteraturlistan i slutet av denna uppsats, framförallt FOIs rapport Det kaukasiska lackmustestet
39

 

som ger en god översiktsbild av konfliktens bakgrund samt boken Russias War in Georgia av 

Cornell mfl. Följande text är till största del baserad på dessa två verk. 

 

Kriget i augusti 2008, med Ryssland med utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien på ena 

sidan och Georgien på den andra, kan inte anses ha kommit som en blixt från klar himmel. Kon-

flikten får istället ses som en följd av spänningar i regionen ända sedan det georgisk-ossetiska 

kriget 1918-1921 där Sydossetien försökte bryta sig ur Georgien. 1991-1992 var det återigen krig 

i Sydossetien med rysk inblandning. Vapenstillestånd nåddes 1992 men bröts 2004 när georgiska 

trupper gick in i Sydossetien för att åter införliva regionen med Georgien och förhindra den 

omfattande vapensmugglingen i området. 

 

Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) har ansvaret för fredsprocessen 

sedan efter kriget 1991-1992. FN, EU och USA har stött OSSE men arbetet har försvårats av att 

Ryssland motarbetat organisationen eftersom Ryssland ansett den vara pro-georgisk. Även om 

OSSE ansvarat för processen har arbetet praktiskt drivits utav the joint Control Commission 

(JCC). JCC består av Georgien, Ryssland, Sydossetien och Nordossetien där Georgien har förhål-

lit sig skeptiska till kommissionen eftersom de ansett sig stå ensamma mot de andra tre medlem-

marna. Kommissionens mål har varit att utarbeta en gemensamt accepterad fredsplan för Sydos-

setien.  

 

I Sydossetien har OSSE uppdraget att övervaka en fredsbevarande styrka, Joint Peacekeeping 

Force (JPKF), som har som uppdrag att övervaka det eldupphörsavtal som slöts 2004. Styrkan 

består av till stor del av ryska soldater och har av Georgien kritiserats för att vara partisk varför 

Georgien under 2006 velat riva upp avtalet styrkans mandat vilar på, det s.k. Sotjiavtalet.
40

 

Under 2006 besköts minst två Georgiska helikoptrar av Sydossetiska trupper. Ryssland har upp-

repade gånger kränkt georgiskt luftrum vilket uppmärksammats av OSSE och FN samtidigt som 

georgiskt flyg har genomfört flygningar med obemannat och bemannat flyg över Abchazien och 

Sydossetien.
41

 Flera georgiska obemannade flygfarkoster sköts ner under våren 2008, en av en 

rysk Mig-29 eller Su-27.
42

 I mars 2007 anföll Ryssland georgiska byar i Abchazien med attackhe-

                                                 
39

 FOI, s. 15-27 
40

 Parliament of Georgia (2006) “Resolution of the Georgian Parliament on Peacekeeping Forces Stationed in the 

Conflict Zones”, Civil Georgia, publicerat 2006-07-18,  http://www.civil.ge/eng/article.php?id=13079, hämtad 
2011-04-06 
41

 S Lefebvre & R McDermont , s. 94, FOI, s. 23 
42

 S Lefebvre & R McDermont, s. 94 
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likoptrar och ett år innan krigsutbrottet genomförde ett ryskt stridsflygplan en misslyckad attack 

med radarsökande missil mot en georgisk radarstation.
43

 Georgiska och ryska överflygningar och 

eldöppnanden har kritiserats av FN som anser att båda parter har brutit mot eldupphörsavtalet.
44

 

 

I juli 2008 genomfördes den planerade ryska militärövningen Kavkaz 2008 (Kaukasus 2008). Ca 

8000 man med stridsfordon med understöd av flygplan och attackhelikoptrar. Övningen syftade 

officiellt till att öva fredsframtvingande insatser och skydd mot terror.
45

 Många av de enheter som 

deltog i övningen kom sedan att engageras i kriget i augusti. Övningen sågs som en provokation 

av Georgien. 

 

3.2 Krigsförloppet 

Georgiska trupper, sammanlagt två av dess totalt fem infanteribrigader och delar av den enda 

artilleribrigaden
46

, inledde en insats med det troliga syftet att införliva utbrytarregionen Sydosse-

tien med Georgien den 7 augusti 2008. En georgisk brigad var under insats i Irak medan de reste-

rande två brigaderna var stationerade närmare Abchazien. Styrkedispositionen tyder på att Geor-

gien inte var beredd på en större militär konflikt med Ryssland. De georgiska styrkorna var heller 

varken utrustade eller övade för ett konventionellt krig på grund av att de saknade både pansar-

värn och luftvärn i större utsträckning.
47

 Övningen Immediate Response 2008 hade genomförts 

tillsammans med över 1000 amerikanska soldater tidigare under året men övningsmomenten hade 

främst varit avsedda att förbereda den georgiska infanteribrigad som skulle rotera till Irak. Ryska 

styrkor hade dock så sent som i juli samma år genomfört övningen Kavkaz 2008 som troligen 

syftade till att öva just insats med konventionella styrkor i Kaukasien.
48

 I övningen deltog offici-

ellt ca 8000 man, 700 stridsfordon samt över 30 flygplan och helikoptrar. Från rysk sida har det 

läckt uppgifter om att dessa siffror dock var medvetet underdrivna.
49

  

 

Samma dag som Georgien inledde sin offensiv i Sydossetien började ryska styrkor avancera 

genom Rokitunneln in i Sydossetien från Ryssland.
50

 Under dagen efter, den 8 augusti, fortsatte 

Georgiens offensiv i Sydossetien med strider i och kring Sydossetiens största stad Tskhinvali. 

Ryska fredsbevarande styrkor och sydossetisk milis stod för motståndet. Under den 7 augusti 

hade georgiska eldledare upptäckt ryska styrkor som lämnade Rokitunneln och fortsatte söderut i 

Sydossetien med riktning Tskhinvali. Georgiskt artilleri flyttades till positioner norr om Tskhin-

vali och öppnade eld under natten mot de ryska styrkor som nu befann sig i Sydossetien och 

orsakade förluster bland dessa.
51

 Detta stoppade dock inte upp den ryska offensiven utan under 

dagen den 8 augusti anlände de första ryska reguljära styrkorna kring området runt Tskhinvali där 
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georgiska enheter stred mot ryska och sydossetiska förband. Striderna fortsatte i området till den 

10 augusti när georgiska styrkor tvingades retirera framför rysk numerär överlägsenhet. Den sista 

riktiga striden för kriget utspelade sig kring den georgiska byn Nokozi den 10 augusti. Samma 

dag meddelade Georgien att man avsåg följa ett unilateralt eldupphöravtal och dra sig ur Sydos-

setien. Detta gjorde dock inte ryska styrkor som fortsatte sin offensiv in i själva Georgien i rikt-

ning mot huvudstaden Tblisi. Den 11 augusti påbörjade georgiska styrkor en allmän reträtt mot 

huvudstaden för att gå i eldställningar där varvid georgiska styrkor övergav staden Gori åt ryska 

styrkor.
52

 Centrala Georgien är mestadels platt varför ryska väpnade enheter och stridsvagnar 

hade få problem att avancera. Troligen valde Georgien därför att upprätta försvarszonen kring 

huvudstaden Tblisis mer lättförsvarade terräng av denna anledning. De georgiska försvaret av 

Tblisi behövde dock inte användas eftersom Ryssland den 12 augusti valde gå med på medlings-

försöken och göra eld upphör.
53

 Ända sedan den 10 augusti hade ryska och abchaziska styrkor 

även invaderat västra Georgien där endast få försvarare var stationerade.  

 

Sammanfattningsvis var kriget i Georgien 2008 en stor rysk militär framgång eftersom Ryssland 

på fem dagar slog det georgiska försvaret och skapade två de-facto stater i Abchazien och Sydos-

setien. 

 

3.3 Ryskt luftmaktsanvändande under kriget 

 

Krigets natur samt de tidigare nämnda problemen med källmaterialet och officiella utsagor inne-

bär att detta kapitel inte kan anses vara heltäckande. Författarens förhoppning är ändå att han kan 

bidra med en tillräckligt komplett bild för att kunna genomföra en givande analys av luftmakts-

användandet i senare kapitel.  Om inte annat sägs är det ryska flygstridskrafter som menas. 

 

Ryssland satte med början den 8 augusti in flygförband från framförallt 4. Flyg- och Luftför-

svarsarmén (Rostov-na-Donu) samt 37. Flygarmén (strategiskt bombflyg) i Georgien.
54

 Dessa 

flygarméer består i sin tur av flygregementen som opererar ett enhetligt flygsystem.
55

 Flygplans-

typerna som sattes in inkluderade: 

 Tu-22M3 Backfire – strategiskt bombflyg  

 Su-24 Fencer – tvåsitsigt taktiskt attackflyg, även spaningsversionen Su-24MR sattes in 

 Su-25 Frogfoot – ensitsigt taktiskt attackflyg främst utvecklat för att kunna ge direkt fly-

gunderstöd 

 Su-27 Flanker – ensitsigt tungt jaktflyyg 

 Mig-29 Fulcrum – ensitsigt medeltungt jaktflyg 

 A-50 Mainstay – AWACS flygplan 
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Redan den 4-5 augusti landade minst en A-50 Mainstay AWACS på en av Ryssland kontrollerad 

flygbas i Abchazien och var således plats vid tiden för krigets utbrott.
56

 Under så sent som juli 

månad hade övningen Kavkaz 2008 – Kaukasien 2008 – genomförts. Övningen har ansetts vara 

en form av generalrepetition inför kriget varför man får anta att ryska flygförband har haft relativt 

gott om förberedelsetid
57

 inför de uppdrag de senare genomförde över Georgien. Totalt sett flögs 

några hundra flygföretag under krigets 6 dagar.
58

 

 

Det georgiska luftförsvaret bestod uteslutande av markbaserat luftvärn eftersom det helt saknade 

flygstridskrafter för jaktuppdrag. Luftförsvaret hade sedan flera år tillbaka varit ett prioriterat 

område för Georgien varför det vid krigsutbrottet fanns ett uppbyggt relativt kvalificerat luft-

värnssystem
59

 bestående av bland annat passiv radar utvecklad i Ukraina med förmåga att upp-

täcka flyguppdrag på långa avstånd utan att sända ut någon strålning och därmed röja sig. Även 

flertalet aktiva radarstationer hade uppgraderats och köpts in med ukrainsk hjälp och de skjutande 

enheterna inkluderade SA-8, SA-3, SA-11 samt flertalet olika MANPADS.
60

 Framförallt den 

passiva radarstationen möjliggjorde att georgiskt luftvärn kunde låta spaningsradarn på sina 

skjutande enheter vara avstängd intill dess att målet befann sig inom räckvidd
61

. Detta gjorde att 

de utsatte sig under minimal tid för upptäckt och därmed minskade risken för bekämpning. 

Mycket tyder på att ryska sidan hade underskattat det georgiska luftförsvaret eller inte hade till-

gång till tillräckliga underrättelser därom. Inte minst de relativt sett höga ryska flygförlusterna 

tyder på detta. Enligt Michail Barabanov
62

 på Moscow Defense Brief tillfogades Ryssland sju 

flygplansförluster under kriget. Officiella ryska källor medger fyra nerskjutna egna flygplan:
63

 

 3x Su-25 Frogfoot varav en den 9 augusti och resterande den 11 augusti 

 1x Tu-22M3R Backfire under ett taktiskt spaningsuppdrag 

Samtliga förluster var till SA-11
64

 enligt Ryssland. Barabanov hävdar dock att ytterligare tre 

ryska flygplan sköts ner, ovan nämnda samt ytterligare en Su-25 och två Su-24 Fencer (varav en 

spaningsversionen Su-24MR). Oavsett om detta beror på att det georgiska luftförsvaret un-

derskattades eller att ryssarna hade dåliga underrättelser får det anses vara en hög förlustsiffra för 

ett flygvapen som totalt sett var helt överlägset det georgiska.
65

 Inledningsvis verkar Ryssland 

inte heller ha prioriterat det georgiska luftförsvaret utan de intensivaste attackerna mot dessa 

anläggningar dröjde några dagar in i kriget.
66

 

 

Officiella ryska källor talar om att man fick plocka dugligt manskap från hela Ryssland för att 

fylla ut förbanden med tillräckligt bra personal vilket även bekräftas av att det nerskjutna Back-
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fire-planets besättning bestod av testpiloter från ett testcenter.
67

 Således kan kvalitetsgraden hos 

de ryska piloterna troligen ha varierat i hög grad med en stor andel mediokert tränade piloter.
68

 

 

Den 8 augusti sattes flygstridskrafter med styrda bomber in mot en radaranläggning nära Shavs-

hebi nordväst om Gori. Attacken verkar inte ha varit lyckad när samma anläggning även angreps 

den 10 och 11 augusti.
69

 Militäranläggningar i anslutning till Gori attackerades ca 1100 med 

styrda bomber. Ca 1030 hade Su-24M attackplan angripit georgiska markförband som avance-

rade norrut från Tskhinvali och således hotade den strategiskt ovärderliga Roki-tunneln, den enda 

landförbindelsen mellan Sydossetien och Ryssland. Förutom dessa attacker släpptes bomber över 

georgiska flygfält: 

 Vaziana angreps minst tre gånger under eftermiddagen 

 Marneuli minst en gång 

 Bolnisi (nära Tbilisi) minst en gång varvid tre lätta transportflygplan An-2 och två L-39 

Albatross jet trainers förstördes  

Detta sammanfattar 8 augusti.
70

 Det verkar som om det förutom de attackerna författaren listar 

här har förekommit sporadiska angrepp på georgiska styrkor i och kring Tskhinvali över tiden 

från den 8 augusti. 

 

Den 9 augusti angreps följande mål:
71

 

 Bombangrepp riktades mot Kodori Gorge i Abchazien där georgiska styrkor hade goda 

försvarsställningar (skulle även bombas flera gånger fram till den 11 augusti) mot vilka 

Abchaziska styrkor framryckte. Även två georgiska byar där det enligt uppgift skulle fin-

nas georgiska enheter bombades i Abchazien 

 Ca 2 flygregementen angrep georgiska styrkor i och kring Tshkinvali tidigt under dagen
72

 

 Georgiska flottbasen Poti angreps 2 gånger under natten mot den 9 augusti med flera ska-

dade fartyg som följd 

 Militärbaserna Vaziani, Senaki och Gatchiani attackerades under tidig morgon 

 Under morgonen attackerades militärbasen i Gori igen 

 Flygbasen Bolnisi angreps igen på eftermiddagen 

 

Den 9 augusti inleddes alltså bombningarna även på den Abchaziska fronten. I övrigt valde Ryss-

land att tidigt på dagen sätta in en större mängd flygplan i form av 2 flygregementen mot geor-

gisk militär vid fronten, kanske som en del i den inledda offensiven i området. Senare under 

dagen var olika baser angreppsmålen. 

Den 10 augusti angreps följande mål:
73
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 Kodori Gorge i Abchazien 

 Georgiska signalenheter samt minst en by i Zugdidi-distriktet i Abchazien bombades flera 

gånger under morgonen 

 Radarplatsen Shavshebi nära Gori 

 Tbiliviamsherni Aircraft Assembly Plant, där Su-25 flygplan slutmonteras, bombades två 

gånger under dagen. 

 Flygbasen Vaziani 

 Militärbasen Senaki 

 Flottbasen i Poti 

 Militärbasen i Gori 

 

Under den 10 augusti fortsatte bombningar på den Abchaziska fronten och angreppen mot olika 

georgiska basområden. Även mål vid fronten och omedelbart bakom fronten bombades. Endast 

ett luftöverlägsenhetsangrepp har kunnat konstateras under den 10e. 

 

Den 11 augusti angreps följande mål:
74

 

 Kodori Gorge i Abchazien 

 Radarstationen Shavshebi under natten samt radarstation nära Tbilisi och civil radar nära 

Leninisi 

 Georgiska luftförsvarscentralen vid Batumi nära Svarta Havet angreps minst två gånger 

 Militärbasen i Gori samt georgiska stridsvagnar i staden 

 Flottbasen i Poti 

 Militärbasen Senaki 

 Militärbasen Shiraki 

 Militärbasen Khelvachauri nära Turkiet 

 

Krigets näst sista dag verkar återigen understöd på den Abchaziska fronten och georgiska basom-

råden ha varit prioritetsområden. Attacker riktades även först nu mot den georgiska luftvärnsled-

ningen vid Batumi. 

 

Den 12 augusti angreps endast en by nordväst om Gori där georgiska styrkor befann sig.
75

 Halv-

vägs in den 11 augusti trappades de ryska flygangreppen succesivt ner och istället sattes medel- 

och långdistansrobotar in
76

, troligen för att undvika flera flygplans- och besättningsförluster 

innan krigsslutet. 
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De största förlusterna tillfogades georgiska styrkor kring Tskhinvali och det var ryska flygstrids-

krafter som åsamkade dessa.
77

 Bristen på flygledare, så kallade Forward Air Controllers, innebar 

att samarbetet med markstyrkorna försvårades. Bristen innebar att ryska flygstridskrafter till viss 

del fick förlita sig på att bekämpa de mål som dök upp i ett visst målområde
78

 istället för att bli 

direkt inledda av flygledare på marken som kunde peka ut viktiga mål. Vidare verkar Ryssland ha 

medvetet undvikit att rikta omfattande angrepp på viktig infrastruktur samt kommunikationer.
79

 

Ett undantag är en viktig bro som sammanbinder västra Georgien med Tbilisi som angreps någon 

gång under kriget och förstördes
80

 medan rysk militär avstod från att direkt bomba den oljeled-

ning som går rakt igenom Georgien.  

 

I mycket stor utsträckning använde sig ryska flygstridskrafter av så kallade dumma bomber.
81

 

Uppenbarligen är nattoperationer och operationer i dåligt väder fortfarande en akilleshäl i ryska 

markmålsoperationer.
82

 Den ytterst begränsade användningen av precisionsvapen tyder på att 

ryska flygstridskrafter inte är tillräckligt övade för att kunna nyttja dessa vapen alternativt att det 

förekommer brist i dessa vapens kvalitet eller kvantitet. Vapnen som användes har i störst grad 

korta eldavstånd vilket i sin tur innebar att ryska flygstridskrafter var tvungna att släppa sin last 

inom räckhåll för georgiskt luftvärn vilket kan förklara de höga flyplansförlusterna. Stöd för detta 

finns bland annat i rysk oförmåga att neutralisera det georgiska dussintalet flygplan som kunde 

genomföra operationer in till krigets näst sista dag när Su-25or angrep Rokitunneln igen
83

 trots att 

ryska styrkor upprepade gånger hade angripit samtliga georgiska flygbaser. 

 

Trots stora brister stod ryska flygstridskrafter för de största georgiska förlusterna under kriget.
84

 

Totalt sett blir omdömet att ryska flygstridskrafter har visat en bristande förmåga att föra effektiv 

luftstrid.
85
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4 Analys 
 

Nedan prövas empirin mot de fyra framtagna kriterierna som utgör teorin. 

 

4.1 Luftöverlägsenhet 

Kriteriet: Det går inte att nog poängtera vikten av att först uppnå en hög nivå av luftöverläg-

senhet för att på så sätt få fritt att angripa fienden i övrigt. Detta innebär för Fall II att fiendens 

luftvärnssystem är ett prioriterat mål omedelbart efter konfliktens inledande. 

 

En av de mest centrala punkterna i Wardens teorier är tanken om att upprätta en så hög grad av 

luftöverlägsenhet som möjligt inledningsvis i konflikten. Översatt till Georgienkriget, där Geor-

gien inte förfogade över flygstridskrafter, innebar detta att Ryssland var tvungen att först neutra-

lisera Georgiens luftvärn för att upprätta högsta möjliga grad av luftöverlägsenhet. Gjordes inte 

detta skulle det georgiska luftvärnet kunna fortsätta att utmana Rysslands luftrumskontroll genom 

att direkt eller indirekt påverka ryskt utnyttjande av luftarenan. Direkt genom att skjuta ner eller 

skada ryska flygplan och indirekt genom att vara ett hot som ryska planerare och flygare alltid 

måste räkna med under sitt genomförande av luftoperationer. Det indirekta hotet kan alltså inne-

bära att luftarenan inte kan användas och att befälhavaren blir kraftigt begränsad i vad han kan 

uppnå med sina flygstridskrafter.  

 

Med stöd av den empiri som författaren tagit fram kan det inte sägas att Ryssland prioriterade 

bekämpning av det georgiska luftvärnet förrän flera dagar in i kriget och kanske inte ens då blev 

luftvärn ett prioriterat mål. Visserligen angreps minst en av Georgiens fasta radarstationer under 

krigets första dag men installationen bekämpades inte tillräckligt mycket eller kunde repareras 

eftersom den ryska sidan ansåg sig tvungen att sätta in uppdrag mot stationen ytterligare minst 

två gånger under de få dagar som kriget varade. 

 

Krigets första dag prioriterades förutom angrepp på georgiska styrkor i Sydossetien även be-

kämpning av samtliga georgiska flygbaser. Warden rekommenderar att bekämpa fiendens flyg-

stridskrafter just på marken eftersom det är förknippat med mycket lägre egna förluster att slå ett 

flygplan på marken än i luften där det kan skjuta tillbaka.
86

 Författaren har medvetet valt att inte 

beskriva detta faktum i teoridelen eftersom georgiska flygstridskrafter inte hade förmåga att 

genomföra jaktuppdrag eftersom de var flygplanstyper avsedda för markmålsoperationer, trans-

porter eller utbildning av flygförare. Därmed kan angrepp på flygbaserna i Georgien inte anses ha 

bidragit något till att öka graden av luftöverlägsenhet. Istället kan dessa attacker ses som ett slags 

understöd till markoffensiven eftersom ryskt flyg försökte förneka georgiskt flyg att angripa egna 

marktrupper samt kanske förhindra georgiska transporter och inflygning av georgiska förstärk-

ningar genom att försvåra nyttjande av flygbaserna. 

 

Ungefär samma mönster upprepades den 9 och 10 augusti när prioriterade mål verkar ha varit 

georgiska marktrupper och militärbaser.  
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När georgiska förband övergick till reträtt övergavs även mycket av det mobila luftvärnet och 

radarstationerna. Det är även svårare att skydda styrkor som rör på sig jämfört med relativt stat-

ionära styrkor som ju var fallet under krigets första dagar i och med striderna i och kring Tskhin-

vali. Detta innebar att luftvärnsskyddet av de georgiska styrkorna försvårades när reträtten mot 

Tbilisi inleddes några dagar in i kriget på grund av själva reträtten och kanske inte på grund av 

rysk bekämpning av luftvärn. Att georgiska fasta radarinstallationer bombades flera dagar i rad 

tyder också på att den ryska sidan inte kraftsamlade mot dessa inledningsvis för att försäkra sig 

om att de slogs ut. Istället verkar den ryska insatsen ha hamnat i en form av seriell attack mot 

georgiska luftvärnsresurser. Enligt Warden innebär seriella attacker minskad effekt eftersom 

fienden hela tiden har möjlighet att successivt reagera på och reparera de skador som åsamkas 

honom. Detta kan ha varit fallet i Georgien. Kulmen i angreppet på Georgiens luftförsvar verkar 

ha nåtts först den 11 augusti, det vill säga dagen innan kriget slutade, när ryskt flyg angrep flera 

fasta radarstationer upprepade gånger samt det georgiska luftförsvarets ledningscentral vid Svarta 

Havet. Dessa mål bör ha varit de högst prioriterade målen redan första dagen för flygstridskraf-

ternas insättande 8 augusti. Istället verkar ryska flygstridskrafter den 8 och 9 augusti ha riktats in 

på georgiska förband i och kring Tskhinvali samt flyg- och militärbaser. Flygbaserna kan inte ha 

ansetts vara en del av luftförsvaret eftersom Georgien inte förfogade över stridsflyg för jaktupp-

gifter så som argumenterats för tidigare.  

 

Warden talar om att det finns nödfall när en befälhavare är tvungen att övergå från sin ursprung-

liga plan och rikta in sig på fiendens militära styrkor inledningsvis istället för att kraftsamla till 

att skapa luftöverlägsenhet. Kanske såg Ryssland att detta var fallet när georgiska markförband 

framryckte mot Rokitunneln. Författaren har dock inte funnit stöd för detta eftersom det inte 

verkar ha varit några större georgiska styrkor som övergav striderna i Tskhinvali för att istället 

förflyttas norrut. Inte heller verkar ryska styrkorna söder om tunneln ha varit särskilt hotade för 

att dessa redan innan Georgien angrep Tskhinvali hade byggt upp betydande numerär söder om 

tunneln.
87

 Det kan knappast handlat om ett nödfall om Ryssland dessutom valde att angripa rela-

tivt oviktiga mål i sammanhanget som flygbaser och militärbaser långt söder om Sydossetien. 

Sammantaget finner författaren inget stöd i att den ryska sidan ska ha funnit sig så trängd inled-

ningsvis att man kunnat motivera att frångå luftvärnsbekämpning om de sagt säg följa Wardens 

teorier. 

 

Ryskt användande av flygstridskrafter under kriget i Georgien 2008 kan inte sägas ha följt War-

den i den mening att det kraftsamlades till att upprätta en så hög grad av luftöverlägsenhet så 

tidigt som möjligt i konflikten. 

 

4.2 Flyganfall på djupet 

Kriterium: Avregling och flyganfall på djupet framför direkt flygunderstöd. 

 

Warden framhäver avregling och attack på djupet över direkt flygunderstöd. Detta är svårt att 

kommentera i denna analys eftersom författaren har för dåligt underlag för detta. Inga officiella 

källor har presenterat statistik över genomförda flyguppdrag, än mindre sådan statistik uppdelat 

på typ av uppdrag. Av nyhetsrapporteringen att döma befann sig de journalister som var på plats 
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under kriget främst i den georgiska huvudstaden eller i närheten av fronten och hade således 

endast begränsad information om vad som hände med georgiska underhållsvägar, logistik och 

trupprörelser bakom fronten. Generellt kan dock sägas att ryska flygstridskrafter i stor omfattning 

har angripit georgiska styrkor i omedelbar närhet till striderna eftersom empirin visar att ryska 

styrkor varje dag under kriget upprepade gånger och på båda fronterna haft tillgång till flygun-

derstöd i omedelbar anslutning till fronten. Att det förekommit några omfattande insättningar av 

flyg mot logistik och trupprörelser bakom fronten har författaren inte hittat stöd för men det kan 

förvisso ha skett eftersom källmaterialet är ofullständigt angående detta. Det har dock konstate-

rats att militärbaser och mobiliseringsplatser angripits över tiden. Detta kan ha varit som en del i 

att avregla slagfältet genom att försvåra framforsling av underhåll och reserver varför visst stöd 

för att den ryska sidan eftersträvat avregling och flyganfall på djupet finns. Författaren bedömer 

att dessa attacker snarare har varit en del i målet att förneka georgisk militär styrka även efter 

kriget, en form av förnekelsetaktik, men har inte lyckats stärka detta påstående med källor. Där-

med kvarstår möjligheten att de omfattande angrepp som riktades mot georgiska militärbaser 

under hela kriget kan anses vara en del i en indirekt metod.  

 

Den största delen av flyguppdragen verkar dock ha flugits i anslutning till striderna varför förfat-

taren anser att det i alla fall inte kan sägas att avregling och anfall på djupet har prioriterats fram-

för direkt flygunderstöd vilket Warden förespråkar att en befälhavare bör göra. Därmed kan inte 

Rysslands användande av luftmakt enligt detta kriterium anses ha varit helt i överensstämmande 

med Warden. 

 

Vidare hade en framgångsrik kampanj troligen kunnat rikta in sig mot att bekämpa infrastruk-

turen bakom fronten vilket i sin tur hade möjliggjort att ryska styrkor kunnat skära av hela eller 

delar av den georgiska armén vid dess reträtt mot huvudstaden. Istället lyckades georgiska styr-

korna dra sig tillbaka till huvudstaden. 

 

4.3 Kraftsamling mot fiendens tyngdpunkter och parallell attack 

De sista två kriterierna ligger väldigt nära varandra varför analysen av dem har slagits ihop. 

Kriterium: Det är av största vikt att identifiera och kraftsamla mot fiendens kritiska sårbarhet-

er/tyngdpunkter. Dessa ligger troligen långt in i femringsmodellen där fiendens strategiska 

ledning alltid utgör en av fiendens tyngdpunkter. Ledningen bör lamslås i den inledande kraft-

samlingen. 

Kriterium: Konceptet parallell attack innebär att så många tyngdpunkter hos fienden som möjligt 

attackeras samtidigt med största kraft för att på så sätt försöka uppnå strategisk förlamning. 

Detta sker genom kraftsamling i tid. 

 

Författaren finner inget stöd för att ryska befälhavare valt att angripa de inre delarna av fem-

ringsmodellen framför de yttre. Få attacker skedde i själva Tbilisi, där det är rimligt att anta att 

landets ledning befann sig, förrän under krigets sista dagar och dessa attacker verkar ha varit 

någon form av terror- eller straffattacker eftersom det inte är troligt att kryssningsmissiler med 

klusterstridsdelar väljs för precisionsbekämpning i tätort. Inga attacker verkar ha riktat sig mot 

landets energiförsörjning i form av elkraft och oljekraft vilket är prioriterade mål enligt Warden. 

Viss infrastruktur har angripits men inte alls i den grad som kan förväntas. Det verkar istället som 
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om Ryssland visat medveten återhållsamhet mot annat än mål i den yttersta ringen, de militära 

enheterna. Politiska eller andra skäl kan ligga bakom detta.  

 

Klart är att ryska militären inte riktat kraftsamlade parallella attacker mot de inre ringarna i fem-

ringsmodellen i syfte att uppnå strategisk förlamning. Tvärtom verkar den yttersta ringen militä-

ren varit det mest prioriterade målet genom hela kriget.  

 

Inget tyder heller på att ryskt flygstridskraftsanvändande har syftat till att försöka uppnå strate-

gisk förlamning. Som nämnts ovan riktades få attacker mot landets ledning vilket är ett viktigt 

mål om strategisk förlamning är målet. Inte heller någon form av parallell attack verkar ha ge-

nomförts eftersom den absoluta majoriteten av alla attacker riktats mot militära mål, främst i form 

av en seriell-liknande flygkampanj med ett successivt ökande av antalet flyguppdrag från krigets 

första dag. Därmed finner författaren inget stöd för att kriterierna följts. 

 

4.4 Sammanfattning och slutsats 

 

Sammantaget får författaren inte bilden av att ryskt luftmaktsanvändande under kriget i Georgien 

2008 kan sägas ha varit i enlighet med Warden eftersom väldigt lite tyder på det: 

 

 Inget inledningsvist kraftsamlat utnyttjande av flygstridskrafter. 

 Inget tydligt kraftsamlande mot att uppnå luftöverlägsenhet tidigt i konflikten. 

 Ingen parallell attack eller riktade attacker mot landets ledning. 

 Ingen märkbar kraftsamling till avregling av slagfältet framför direkt flygunderstöd har 

skett. 

 Majoriteten av attackerna har riktat sig mot militära mål i nära eller direkt anslutning till 

fronten som enligt Warden traditionellt är de lägst prioriterade målen. 

 Först mot slutet av kriget har mål angripits i Tbilisi men främst i form av icke precisions-

utrustade robotar. 

 

Författaren hittar inget stöd i empirin att ryska befälhavare varit Warden trogen enligt något av de 

fyra identifierade kriterierna. I ett av kriterierna, flyganfall på djupet framför direkt flygunder-

stöd, kan författaren inte utesluta att flyganfall på djupet prioriterats. Det är dock inte troligt 

eftersom det konstaterats att mycket resurser satts in för just direkt flygunderstöd.  

 

Uppsatsens frågeställningar är därmed besvarade. Därmed har även uppsatsens syfte uppnåtts. 

Analys av Wardens teori mynnade ut i de fyra kriterierna som använts för att analysera det ryska 

luftmaktsanvändandet under kriget. Hur ryskt användande av luftstridskrafter under kriget i Ge-

orgien 2008 såg ut har visats i och med empirikapitlet och i vilken utsträckning Ryssland tagit 

intryck av Warden har analyserats och i författarens mening kan det inte sägas att Ryssland tagit 

något intryck av Warden i sitt användande av flygstridskrafter i Georgien 2008.  
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5 Avslutning 

5.1 Sammanfattning och diskussion 

 

Överste John A. Warden IIIs teorier kan sägas ha fått stort genomslag i västvärlden. Samtidigt 

som västsidan tagit stort intryck av ‖femringsmodellen‖ och ‖fienden som ett system‖ finns 

ytterst lite sagt om Rysslands teoretiska utveckling efter kalla krigets slut. Denna uppsats har 

varit ett försök att inleda en vidare analys av rysk luftmaktsanvändning. 

 

I uppsatsen presenterades Wardens teorier på det sätt som han själv beskrivit dessa. Vidare gjor-

des ett försök att sammanfatta ryska flygstridskrafters offensiva utnyttjande under Georgienkri-

get. Författaren anser sig ha visat att ryskt luftmaktsanvändande under Georgienkriget inte kan 

sägas ha varit baserat på Wardens teorier. 

 

Robert A. Pape har presenterat boken Bombing to Win – Air Power and Coercion in War som 

enligt författaren bättre passar Georgienkriget. Förenklat menar Pape att strategiskt luftkrig är 

överskattat och att det är genom insatser mot fiendens militärmakt som resultat nås med flyg-

stridskrafter. Genom att slå ut motståndarens militära styrkor, så kallad denial, förnekning, ställs 

fienden inför ett fullbordat faktum när den inte har någon tillräcklig militär makt kvar att skydda 

sig med. Denna teori faller mer i linje med klassisk ryskt flygstridskraftsanvändande där lufta-

renan finns till för att understödja markarenans offensiv och det ser ut som att Georgienkriget är 

ett typexempel i klassiskt ryskt luftmaktsanvändande. Det verkar som om Ryssland sitter fast i 

äldre doktrin från sovjettiden varför luft- och sjöarenan är fortsatt underordnade markarenan och 

markoffensiven. Ryssland har dock visat viss återhållsamhet vilket blir tydligt om vi jämför 

agerandet i Grozny med det i Georgien. 

 

Uppsatsen kan ha viss bärighet på framtiden. Det står dock klart att Ryssland dragit flera lärdo-

mar av kriget som redan har börjat resultera i stora omorganiseringar och en övergripande om-

stöpning av dess militär. För flygets del avses det tillföras modernare plattformar och en succes-

siv utökning av piloternas flygtid har påbörjats. Vad detta resulterar i får framtida forskning 

utvisa.  

 

Wardens teorier är hänsynslösa i den mening att i de flesta av dagens konflikter befinner sig en 

fiendes strategiska ledning i byggnader och installationer som är placerade i tätt befolkade områ-

den, exempelvis som i huvudstaden. Enligt Warden ska alltså en stor del av ens luftstridskrafter 

sättas in just mot dessa mål med oundvikliga civila offer som följd. Precisionsvapen kan troligen 

minska antalet civila offer för en sådan strategi men knappast eliminera dessa helt. Taktikanpas-

sar motståndaren, genom att exempelvis inhysa civila i vissa ledningsbunkrar eller genom att 

placera viktiga byggnader i bostadsområden, vilket innebär att ett användande av Wardens teorier 

kommer att resultera i civila dödsoffer och allmän förstörelse. Warden rättfärdigar sin teori ge-

nom att den enligt honom når ett slut på konflikten med minsta möjliga våldsanvändande. Genom 

stor insats av våld inledningsvis minskas det totala användandet enligt teorin. Idag kommer större 

konflikter följas av journalister på plats även mitt i krigens huvudstäder varför ett användande av 

luftmakt som följer Warden kommer att direktsändas ut över hela världen. Bilder på förstörda 

bostadsområden och döda civila kan idag vända ett lyckat krig till ett krig där ena sidan får om-
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världen emot sig på några sekunder. Därmed kanske det politiska handlingsutrymmet för att 

nyttja Warden i modernt luftkrig har försvunnit i konflikter som inte anses vara existentiella. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Ingen större studie på luftkriget i Georgien 2008 har gjorts. Detta vore en naturlig utgångspunkt 

för att bättre kunna svara på frågor kring ryskt luftmaktsanvändande under kriget. Ryssland ge-

nomgår en större omorganisation av sina militära styrkor och även forskning kring vad detta har 

resulterat i hittills bör vara intressant. Författaren har identifierat att det fortfarande tre år efter 

kriget finns få trovärdiga beskrivningar av kriget i sin helhet.  

 

Det vore även intressant att ställa Papes teorier mot denna uppsats empiri och se vad resultatet 

blir. Att jämföra georgienkrigets ryska luftmaktsanvändning mot den under andra större sovje-

tiska konflikter är också en infallsvinkel, kanske har inte mycket förändrats sedan sovjettiden? 

 

Vidare torde en undersökning om hur användbar Wardens teori egentligen är vara ett fortsatt 

område att forska på. Toleransen för civila förluster är minimal samtidigt som de viktigaste målen 

enligt Warden ofta är placerade i städer. Kanske har politiska restriktioner gjort Warden obsolet? 
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