
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2057 
ChP 02-04 2004-06-04  
Mj Joakim Hjorth 
 
 
 

 
                                FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

C-uppsats 
Författare Kurs 
Mj Joakim Hjorth ChP 02-04 / KrV C:3 
FHS handledare Förband 
Fil.lic. Joacim Rydmark/KVI-F och mj Richard Lindborg/KV-Luft F20 
Uppdragsgivare Beteckning Kontaktman 
FHS/KVI-U FHS 19 100:2057  

Wardens inverkan på krigen i Irak 
 
 
Överste John A. Warden III (USAF) har sedan 1980-talet utvecklat en teori om hur en 
fiende på bästa sätt kan besegras. Hans teori grundar sig på att problemet angrips 
deduktivt, d.v.s. man börjar resonemanget från det allmänna ner till det enskilda. Vidare 
baserar sig hans teori på att fienden består av ett system som i sin tur kan indelas i 
delsystem. Att identifiera de rätta tyngdpunkterna hos fienden är en bärande tanke i 
teorin och avslutningsvis skall fienden, fysiskt eller psykiskt, påverkas genom parallell 
krigföring till att göra de medgivanden som eftersträvas. Warden fäster även stor vikt vid 
de möjligheter som uppstår i och med att modern teknik blir tillgänglig. 
 
Två konflikter, Gulfkriget 1990-1991 och Irakkriget 2003, utgör den empiriska studien 
som skall ligga till grund för att besvara frågan om luftoperationerna genomfördes på 
samma sätt, om man betraktar dem utifrån Wardens teori. I fallstudien används de 
bärande tankarna i Wardens teori som variabler. Studien visar att luftoperationerna till 
största delen genomfördes på ett likartat sätt. Avslutningsvis förs en diskussion där det 
framgår att Wardens teori innehåller stora mått av allmängiltighet. Diskussionen påvisar 
också möjligheterna för en liten stat med begränsade resurser att tillämpa Wardens teori. 
 
Nyckelord: John Warden, Gulfkriget, Irakkriget, fienden som ett system, tyngdpunkter 
och parallell krigföring 
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Wardens’ Influence on the Wars in Iraq 
 
 
Colonel John A. Warden III (USAF ret.) has since 1988 developed a theory 
regarding how the enemy best can be defeated. His work is based on a deductive 
approach, i.e. one starts with the general picture and follows the trail down towards 
the smallest detail. The foundation of his theory is the enemy can be regarded as a 
system which can be divided into subsystems. The process of determining centers 
of gravity is the central importance for the theory. The ultimate goal is to impose 
our will on the enemy through parallel warfare and thus inflicting physical or 
psychological damage to him. Warden credits new technology as a great enabler 
for new opportunities. 
 
The empirical study consists of two cases, the Gulf War 1990-1991 and the Iraq 
War 2003. This study structures the basics concepts enabling the question to be 
answered; Were both air operations in the wars conducted in accordance with 
Wardens’ theory? The core element of Wardens’ theory will be used as variables in 
the empirical study. This thesis will close with a discussion regarding the universal 
applicability of Wardens’ theory. The discussion will also include the subject of 
how smaller nations with limited resources can apply Wardens’ theory. 
 
Key words: John Warden, the Gulf War, the Iraq War, Enemy as a System, 
Centers of Gravity and Parallel Warfare. 
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”Potius sero quam numquam” 
 
 
1. Problemställning, frågor och syfte 
 
Överste John A. Warden III (USAF) har i ett antal publikationer, The Air Campaign1, 
The Enemy as a System2, Employing Air Power in the Twenty-first Century3 och 
Modern Competitiveness Theory4, framfört teorin om att fienden skall ses som ett 
system av system. Han menar att modern teknologi har medfört att fienden kan 
angripas parallellt och med hög hastighet. Enligt teorin är viljan det mest centrala hos 
fienden, främst då ledarskapets vilja, att motstå de idéer som man vill få honom att 
anamma. Warden menar att när hela systemet utsätt för en enorm och samtidig press 
uppstår en systemkollaps vilket medför att fiendens acceptans att förändra sina idéer 
ökar. Till slut är fiendens vilja bruten, han accepterar de nya idéerna och på så sätt är 
det önskade slutläget uppnått.  
 
Denna teori om systemkollaps sägs ha legat till grund för genomförandet av 
koalitionens luftoperation (Operation Instant Thunder5) i Gulfkriget 1990-1991.6 
Samma principer synes ha utgjort grunden för, den av USA ledda, luftoperationen i 
Irakkriget (Operation Iraqi Freedom - OIF7) 2003.8 
  
Men genomfördes verkligen dessa båda luftoperationer på samma sätt om man 
betraktar dem utifrån Wardens teori? Om inte på vilket sätt skiljde de sig åt? 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka detta. Avsikten är att pröva om 
genomförandet av Operation Instant Thunder i Gulfkriget 1990-1991, där Warden 
själv ingick som en central person i planerandet, följer hans teori på ett mer troget sätt 
än genomförandet av luftoperationen inom ramen för Operation Iraqi Freedom i 
Irakkriget 2003. Med resultatet från denna prövning som grund förs sedan en 
diskussion om allmängiltigheten i Wardens teori samt möjligheterna för små stater 
med begränsade resurser att tillämpa denna teori. 
 
Min avsikt är att denna uppsats skall besvara de ställda frågorna men även fungera 
som ett instrument för att visa på Wardens teori och de möjligheter och begränsningar 
som den har. 
 
1.1 Metod 
Uppsatsen bygger på en teoriprövade studie9 av Wardens teori som genom den 
empiriska studien skall leda fram till at frågorna kan besvaras. 

                                                 
1 John A. Warden III (2000): The Air Campaign.  
2 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System. 
3 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century. 
4 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory. 
5 Gulfkriget bestod av Operation Desert Storm och dess luftoperation Operation Instant Thunder. 
6 Michael R. Gordon & Bernard E. Trainor (1995): The Generals’ War, s. 80-85. 
7 I Irakkrigets Operation Iraqi Freedom tilldelades inte luftoperationen något eget namn. 
8 Operationen har kännetecknats av luftöverläge, modern teknik och attacker mot stort antal måltyper . 
9 P. Esiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson & L. Wängerud (2002): Metodpraktikan, s. 33-43. 
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För att besvara ovanstående frågor kommer inledningsvis Wardens teori att beskrivas 
utifrån hans publicerade texter samt belysas med stöd av andra militärteoretikers syn 
på teorin. De andra militärteoretikernas roll i denna uppsats är att ge en bredare syn på 
Wardens teori och påvisa en acceptans för hans teori bland övriga teoretiker. Detta 
utgör grunden för uppsatsen och är nödvändigt i och med att Warden inte har 
formulerat en enskild teori utan att det snarare är fråga om ett antal olika, men 
inbördes relaterade, idéer som tagit form över en nästan tjugo år lång period. Här 
kommer de bärande tankarna i Wardens teori att beskrivas. De bärande tankarna 
kommer att användas som variabler i den empiriska undersökningen. Underlaget för 
uppsatsen är framtaget genom litteraturstudier. 
 
Därefter kommer en empirisk studie att genomföras i form av en jämförande fallstudie 
av de båda konflikterna, Gulfkriget 1990-1991 och Irakkriget 2003. Här analyseras 
luftoperationerna utifrån de bärande tankarna i Wardens teori. Ett problem i den 
empiriska studien har varit bristen på vetenskaplig litteratur avseende Irakkriget. 
Dock får detta ses som en första ansats och när mer material finns tillgängligt är det 
möjligt att genomföra en reviderad studie. 
 
Utgående från den empiriska studien görs en jämförelse mellan operationerna och 
Wardens teori. Ur denna jämförelse dras slutsatserna som skall besvara fråge-
ställningarna. Avslutningsvis genomförs en diskussion om hur pass allmängiltig 
Wardens teori är. 
 
1.2 Material och källkritik 
Materialet som har använts för teorianknytningen och den empiriska studien har 
hämtats från litteratur. Avseende teorianknytningen har huvudsakligen Wardens 
publikationer använts men även 12 andra militärteoretikers skrifter har använts där det 
har varit möjligt och lämpligt. Dessa teoretiker har använts för att förstärka Wardens 
teori. Vad avser Wardens bok The Air Campaign10 har jag valt att inte använda den 
första utgåvan från 1988 utan den omarbetade utgåvan från 2000. Det som skiljer de 
två utgåvorna åt är att den omarbetade innehåller ett extra kapitel som avhandlar 
Gulfkriget. För övrigt är utgåvorna identiska. I fallet med Wardens artikel The Enemy 
as a System11 har jag valt att använda en äldre utgåva än den mer kända från våren 
1995 i Airpower Journal. Den artikel som jag har haft tillgång till kommer från USAF 
Air Command and Staff College och den tid då Warden var skolchef där. Artiklarna är 
identiskt lika. 
 
Allt material som har används i uppsatsen är icke sekretessbelagt och kommer från 
öppna källor och publikationer. Detta kan innebära att delar av uppsatsen, främst den 
empiriska studien, baseras på material som inte är heltäckande. I och med att mer-
parten av det sekretessbelagda materialet återfinns i amerikanska eller irakiska arkiv 
har det av praktiska skäl inte varit aktuellt att inkludera det i uppsatsen. 
 
 

                                                 
10 John A. Warden III (2000): The Air Campaign. 
11 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System. 
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All litteratur som har använts som underlag inför skrivandet av uppsatsen har sitt 
ursprung i västvärlden och till sin huvudsak kommer den från USA. Vad avser 
litteratur för den empiriska studien har det inte varit möjligt att använda irakiskt 
material då detta inte har varit tillgängligt. Detta har medfört att det endast är frågan 
om material från den ena sidan av konflikterna och en intressant infallsvinkel är 
därigenom inte bearbetad.  
 
Delar av det material som använts i den första fallstudien är skrivet av Warden. Detta 
kan synas vara märkligt i och med att det är hans teorier som ligger till grund för  
uppsatsen. Anledningen till att Warden används i fallstudien beror på hans centrala 
roll som flygstabens chefsplanerare under tiden för operationsplanens framtagande.  
I flertalet av Wardens publikationer som använts för teorianknytningen finns det delar 
som behandlar hans egna erfarenheter av och tolkningar efter Gulfkriget. Här finns 
det en risk med att använda Wardens erfarenheter för att pröva hans teori. Genom att 
använda ytterligare källor, 14 stycken, för att beskriva Gulfkriget anser jag att risken 
med att använda Warden är acceptabel. 
 
Materialet som har använts i fallstudien av Irakkriget har bestått av nio olika källor, 
varav tre stycken är olika myndigheter. Dessa myndigheters material får anses vara 
partsinlagor och tillsvidare saknas en kritisk granskning av dem. Vidare har det varit 
en begränsad tillgång till vetenskapligt belagd litteratur som avhandlar Irakkriget 
2003. Denna begränsning medför att vissa av de använda uppgifterna kan komma att 
visa sig vara felaktiga när en mer vetenskaplig behandling av konflikten och dessa 
uppgifter är möjlig. Framtida analyser kan medföra att nya fakta blir tillgängliga. 
Dessa förhållanden kan komma att påverka, antingen positivt eller negativt, 
giltigheten av denna uppsats och dess slutsatser. 
 
1.3 Avgränsningar 
Målgruppen för uppsatsen är främst de anställda och studerande vid Försvarshög-
skolan, men den riktar sig även till dem som har ett allmänt intresse av militärteori 
och luftmakt, till exempel anställda i Försvarsmakten och dess flygvapen. 
 
Wardens idéer avseende betydelsen och nyttjandet av reserver i olika situationer vid 
användandet av luftmakt kommer inte att beröras i denna uppsats. Vidare analyseras 
inte Wardens publikationer avseende tillämpningar inom den kommersiella sfären. 
 
1.4 Disposition 
Efter uppsatsens första kapitel, där bland annat problemställning, frågor, syfte, metod 
samt material presenteras, beskrivs Wardens teori i det andra kapitlet. Rubrikerna på 
underkapitlen utgör senare i uppsatsen variablerna i fallstudien och jämförelsen.  
I kapitel tre beskrivs de två olika operationerna utifrån samma indelning som 
teorianknytningen.  
I uppsatsens fjärde kapitel jämförs Wardens teori mot de beskrivna fallen. Här 
genomförs även en analys och en redovisning av de slutsatser som författaren kommer 
fram till. Kapitlet avslutas med en diskussion om allmängiltigheten i Wardens teori. 
I det femte kapitlet föreslås intressanta frågor som kan ligga till grund för vidare 
forskning inom ämnet Wardens teorier och operationskonst.  
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Det sjätte kapitlet visar förteckningar över använda definitioner och förkortningar.  
I uppsatsens avslutande kapitel återfinns referenser för det material som använts. 
 
2. Teori 
 
2.1 Inledning 
John Warden har under flera år publicerat ett antal böcker och artiklar där han 
utvecklat teorin om att fienden bör ses som ett system bestående av flera tyngd-
punkter som kan attackeras parallellt. De första grunderna för denna teori återfinns i 
The Air Campaign som i sin första utgåva gavs ut 1988. Över tiden har Warden 
utvecklat och förfinat de bärande tankarna med erfarenheterna från bl.a. Gulfkriget i 
t.ex. The Enemy as a System och Employing Air Power in the Twenty-first Century. 
Även efter sin pensionering från det amerikanska flygvapnet, 1995, har Warden 
fortsatt med att utveckla sin teori och även gjort affärsmässiga applikationer som till 
exempel Modern Competitiveness Theory. 
 
Underrubrikerna i detta kapitel är de bärande tankarna i Wardens teori och de 
tankarna kommer att föras över till den empiriska studien och undersökningen av de 
två fallen som de variabler som kommer att nyttjas. 
 
2.2 Fienden som ett system  
Warden anser att det inom den militära sfären finns två huvudsakliga sätt att tänka, 
induktivt och deduktivt. Det första beskriver hur man ur det enskilda härleder det 
allmänna. Det andra påvisar hur man ur det allmänna kan förklara det enskilda. Här 
säger han att det första är taktik (tactical) och det andra är frågan om strategi 
(strategic). För att kunna behärska operationskonst är det nödvändigt att tänka 
deduktivt.12 
 

“If we are going to think strategically, we must think of the enemy as a system 
composed of numerous subsystems. Thinking of the enemy in systems terms give us a 
much better chance of forcing or inducing him to make our objectives his objectives 
and doing so with the minimum effort and the maximum chance of success.”13 

 
Professor Nils Marius Rekkedal (svenska Försvarshögskolan) stödjer denna 
omsvängning inom luftmakternas attityd från taktisk till strategisk inriktning av hur 
resurserna bäst kan nyttjas. Rekkedal ser i detta även en omställning från utnötnings- 
till manöverkrigföring.14 Överste Philip S. Meilinger (USAF) ser den förändring som 
det amerikanska flygvapnet har genomgått från att vara en kombinerad strategisk 
kärnvapenstyrka och understöd till markstridskrafterna till ett globalt säkerhets-
politiskt instrument med strategisk effekt.15 
 
Med detta resonemang som grund går Warden vidare och hävdar att det centrala i ett 
krig inte alls är det fientliga mötet mellan två militära styrkor, slaget. Detta slag bör  
                                                 
12 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 5. 
13 ibid, s. 6. 
14 Nils Marius Rekkedal (2002): Modern krigskonst (Smedberg), s. 253. 
15 Philip S. Meilinger (1997): The Paths of Heaven, s. xxiv. 
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om möjligt undvikas. Kriget är för Warden istället en kamp mellan viljorna. Även om 
Warden själv inte hänvisar till Sun Zi, så finns det  likheter dem emellan när man 
läser följande som Sun Zi skrev för mer än 2000 år sedan: 
 

”Att utkämpa ett hundra strider och vinna ett hundra segrar är inte det finaste av det 
fina. En strategi som ger seger utan strid är överlägsen detta. 
Den bästa strategin är att sabotera fiendens planer, den näst bästa att motverka 
allianser, sedan att segra i strid. Sämst är att angripa städer med ringmur.”16 

 
För att på ett enklare sätt kunna förstå hur fienden är uppbyggd har Warden utvecklat 
en modell som han kallar för ”De fem ringarna” (The Five Rings Model). Modellen 
har en allmängiltig struktur och kan därför användas på flera olika typer av 
organisationer. Genom att använda denna modell anser Warden att det blir betydligt  
enklare att förstå komplexa system och det blir enklare att finna fiendens 
tyngdpunkter.17 
 
 Body State Drug Cartel Electric Grid 
Leader Brain (eyes, 

nerves) 
Government 
(communication, 
security 

Leader 
(communication, 
security) 

Central 
Control 

Organic 
Essential 

Food and 
oxygen 
(conversion 
via vital 
organs) 

Energy 
(electricity, oil, 
food) Money? 

Coca, source 
plus conversion 

Input (heat, 
hydro), output 
(electricity) 

Infrastructure Vessels, 
bones, muscles

Roads, airfields, 
factories 

Roads, airways, 
sea lanes 

Transmission 
lines 

Population Cells People Growers, 
distributors, 
processors 

Workers 

Fighting 
Mechanism 

Leukocytes Military, police, 
firemen 

Street soldiers Repairmen 

Tabell 1: System18 
 
Som tabell nr. 1 visar kan man se stora likheter mellan olika sorters organisationer (x-
axeln) och dess delsystem (y-axeln). Alla organisationer uppvisar samma struktur, 
nämligen de fem följande delarna, ledarskap (leader), organiska basresurser (organic 
essential), infrastruktur (infrastructure), befolkning (population) och skyddsfunktion 
(fighting mechanism). När man betraktar dessa komplexa system är det nödvändigt att 
betrakta dem uppifrån och ner, det vill säga från det övergripande ner till detaljer, det 
vill säga deduktivt. När behovet av ökad detaljeringsgrad uppstår kan man betrakta 
varje delsystem på samma sätt och bryta ner dem i ytterligare underliggande system. 
Detta synsätt gör systemen hanterbara menar Warden och det är nödvändigt att vi lär 
oss att hantera dem då de utgör kärnan av både oss själva och fienden. Warden  
                                                 
16 Sun Zi (1999): Sun Zis krigskonst, (Ooi & Pettersson), s. 25. 
17 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 8. 
18 ibid, s. 11. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2057 
ChP 02-04 2004-06-04 Sida 7 (47) 
Mj Joakim Hjorth 
 
 
 
förklarar organiska basresurser som tillgångar och/eller förmågor som är avgörande 
för organisationens fortlevnad. Om den organiska basresursen påverkas negativt 
förändras förutsättningarna för hela organisationen. I tidigare publikationer använde 
han begreppet nyckelproduktion (key production) men för att undvika 
sammanblandning med begreppet infrastruktur har det utgått till förmån för organiska 
basresurser.19  
 
På detta förenklade sätt visar Warden att alla organisationer uppvisar samma 
grundstruktur. Han hävdar att förstå man hur fienden är organiserad är det enklare att 
identifiera hans tyngdpunkter. Han menar att förstår man fiendens tyngdpunkter är det 
möjligt att göra korrekta antaganden om hur man kan tillfoga honom sådana kostnader 
(politiska – ekonomiska – militära) att han accepterar våra önskemål.20 Längre fram i 
uppsatsen beskrivs Wardens syn på tyngdpunkter. 
 
För att få en enklare presentation har Warden vidareutvecklat tabellen till en modell 
med ringar. De fem ringarna visar hur ett system är uppbyggt på makronivå och 
beskriver även tyngdpunkterna för en strategisk enhet.21 Den strategiska enheten kan 
enligt honom till exempel utgöras av en nationalstat, en motståndsrörelse, en kriminell 
organisation eller en terror organisation. Gemensamt för alla dessa strategiska enheter 
är att de är uppbyggda på ett likartat sätt.22 Enligt Warden ger de fem ringarna ett 
antal grundläggande insikter om fienden.  

• Den visar att fiendens organisation består av system som har ett inbördes 
förhållande. 

• Den ger en uppfattning om de olika ringarnas betydelse i förhållande till 
varandra. 

• Den påvisar den gamla sanningen att målet med krig är, och har alltid varit, att 
påverka fiendens vilja. 

• Den visar tydligt att de militära styrkorna endast är ett skydd eller vapen för 
organisationen, inte dess kärna. 

• Den visar på metoden att arbeta inifrån och utåt snarare än åt motsatt håll.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 8-11. 
20 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 292. 
21 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 12. 
22 ibid, s. 7. 
23 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 293. 
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Figur 1: The Basic Five Rings Model24 

 
Figur 1 visar på ett enkelt sätt hur man med de fem ringarna får en tydlig grafisk bild 
av hur man kan betrakta fienden som ett system. Det visar också på den strategiska  
enhetens olika tyngdpunkter. Den strategiska enheten är oftast en stat men kan även 
utgöras av kriminella, religiösa eller politiska organisationer. Samtliga dessa kan 
komma att utgöra fienden i en konflikt, men modellen är tillämpbar på samtliga typer 
av olika organisationer. 
 
I Wardens modell intar ledarskapet den centrala mittpunkten i organisationen och 
utgör således en viktig, om inte den viktigaste, tyngdpunkten i hans resonemang. 
 

”The essence of war is applying pressure against the enemy’s innermost strategic ring 
– its command structure. Military forces are a mean to an end.”25 

 
Warden påpekar att detta endast är en modell och följaktligen måste den behandlas 
därefter. Men han säger att den är tillräckligt korrekt för att kunna utgöra startpunkten 
för den analys som är nödvändig att genomföra från fall till fall. De olika ringarnas 
inbördes förhållande till varandra förändras beroende på bland annat vilket socialt 
system som avses och när i historien de betraktas.26 
 
 

                                                 
24 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 12. 
25 ibid s. 17. 
26 ibid, s. 18. 
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Figur 2: The Five Rings Model with Subsystems27 

 
Som tidigare nämnts finns det delsystem inom samtliga områden av modellen. Figur 2 
visar ett system med delsystem. Det vill säga att inom varje ring finns det ett antal 
subsystem, till exempel inom infrastrukturen finns det vägar, järnvägar, flygfält, broar 
m.m. Figuren visar även på indirekt påverkan. Genom att direkt påverka ett system, 
exempelvis strömförsörjningen med fysisk förstörelse, uppnår man en indirekt verkan 
på flera andra system. Detta överensstämmer väl med den svenska försvarsmaktens 
tolkning av begreppet indirekt metod där man på ett systematiskt sätt väljer att 
utnyttja fiendens svagheter.28 Ibland kan det av olika skäl, praktiska eller politiska, 
vara omöjligt att attackera det mest önskvärda målet, det vill säga ledarskapet. Då kan 
man trots detta påverka ledarskapet genom att i detta fall attackera strömförsörjningen 
och på så sätt uppnå indirekt verkan på ledarskapets förmåga att kommunicera med 
militären och befolkningen. 
 
Med dessa figurer visar Warden på ett grafiskt sätt hur fienden kan beskrivas och 
visas som ett system bestående av delsystem som över tiden, och hos olika aktörer, 
uppvisar olika inbördes förhållanden. Enligt Warden är det avgörande att komma ihåg 
att syftet med operationer är att påverka den fientlige beslutsfattarens vilja, det vill 
säga den innersta ringen, eller hela det fientliga systemet. Följaktligen skall inte en  

                                                 
27 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 13. 
28 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 82. 
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attack mot en del av infrastrukturen bedömas utifrån den fysiska förstörelse som har 
uppstått, utan utifrån den inverkan skadan får på systemet som helhet och framför allt 
på viljan hos beslutsfattaren.29 Den innersta ringen, ledarskapet, utgör den mest 
viktiga delen på grund av att det är den enda del av fienden som kan göra de 
nödvändiga medgivanden som krävs för att fienden skall acceptera din vilja.30 
 
Överstelöjtnant David S. Fadok (USAF) anser att modellen med de fem ringarna är 
fullt tillämpar på stater i det industrialiserade och till stora delar centraliserade 
samhällen. Han ser dock att detta kan förändras i och med att informationssamhället 
etableras.  Tillkomsten av nätverk kan förändra förhållandet mellan ringarna i 
modellen men trots det är modellen användbar som underlag för beslutsfattande anser 
han.31 
 
Professor Daniel T. Kuehl (US National Defense University) ser Wardens fem ringar 
som ett planeringsverktyg som stödjer nyttjandet av luftmakt i ett givet scenario. Han 
håller med Warden i idén om att anfalla fienden inifrån och utåt och därigenom undgå 
fiendens militära styrkor.32 Även generalmajor David A. Deptula (USAF) anser att 
politiska enheter kan ses som ett system av system som indelas i fem huvud-
kategorier.33 
 
Avslutningsvis tolkar jag det som om Warden med sin modell bygger resonemanget 
på att aktören i organisationen, vare sig det är frågan om en nationalstat eller kriminell  
organisation uppträder som en rationell aktör. Detta kan jämföras med professorerna 
Graham Allison (Harvard University) och Philip Zelikov (University of Virginia)  
beskrivning i Essence of Decision.34 Den rationelle aktören kännetecknas av att det 
finns en målsättning som han strävar mot, att det finns olika alternativ för att nå 
målen, till alternativen är det kopplat olika konsekvenser och slutligen att han gör ett 
val baserat på hur han uppnår den bästa effekten. I Wardens tillämpning blir det 
frågan om ett val baserat på hur man skall minimera de negativa effekterna. 
 
2.3 Tyngdpunkter 
Identifieringen av tyngdpunkterna är en mycket viktig del av den operativa 
planeringen. Enligt Warden är det avgörande att befälhavaren, i sin operativa 
planering, har identifierat de tyngdpunkter som finns hos motståndaren.35 
 

“The term ”center of gravity” is quite useful in planning war operations, for it 
describes that point where the enemy is most vulnerable and the point where an attack 
will have the best chance of being decisive.”36 

 
 
                                                 
29 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 17. 
30 John A. Warden III (1992): Employing Air Power in the Twenty-first Century, s. 65. 
31 David S. Fadok (1997): Airpower´s quest for Strategic Paralysis, s. 386-387. 
32 Daniel T. Kuehl (1995): Airpower vs. Electricity, s. 251. 
33 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 139-142. 
34 Graham Allison & Philip Zelikov (1999): Essence of Decision, s. 13-54. 
35 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 7. 
36 ibid, s. 7. 
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Enligt Warden finns det tyngdpunkter på samtliga nivåer i systemet, både hos fienden 
och hos en själv. När det finns fler än en tyngdpunkt bör samtliga attackeras för att  
uppnå en hög effekt. Vid planeringen är det viktigt att befälhavaren hela tiden har det 
önskade slutläget i sitt blickfång och att han med ett öppet sinne finner ut det bästa 
sättet att angripa tyngdpunkterna. Här berör Warden endast ytligt behovet av 
gemensamma operationer. Han lägger vikten vid det önskade resultatet och inte vid 
vilka försvarsgrenar som deltager eller med hur stora resurser. 37 Detta innebär att man 
främst skall se till vilken effekt man vill och kan få ut när man använder militära 
maktmedel snarare än vilken försvarsgren som skall utföra det. Trots detta skall man 
beakta att The Air Campaign huvudsakligen beskriver hur luftmakt kan tillämpas för 
att säkerställa framgång i en operation. Warden medger att alla delar av en försvars-
makt kan attackera tyngdpunkterna men att det endast är luftstridskrafterna som regel-
mässigt kan kringgå motståndarens militära styrkor och direkt anfalla de strategiska 
tyngdpunkterna. De andra stridskrafterna måste slå sig fram och de medför normalt 
stora förluster.38 Över tiden blir Warden allt mer distanserad från luftmakt och allt 
mer fokuserad på övergripande idéer. 
 
Enligt doktor John Andreas Olsen (norska flygvapnet) är Warden en stark 
förespråkare för att det finns flera tyngdpunkter i ett system och att det är dessa 
tyngdpunkter som utgör delarna i ”de fem ringarna”.39 Även överste Richard 
Szafranski (USAF) vidhåller idén om att det verkligen finns mer än en tyngdpunkt. 
Möjligtvis finns den absoluta tyngdpunkten på den strategiska nivån. Han ser dock att 
tyngdpunkterna i ett system snabbt kan skifta och detta medför att militära operationer  
blir allt mer komplexa.40 Szafranski stödjer Warden i uppfattningen att fiendens 
militära förmåga är underordnad statens vilja, det vill säga att det uppstår en större 
och snabbare effekt genom att påverka ledarskapet.41 Överstelöjtnant Fadok påpekar 
att det kan vara andra ringar eller kopplingar mellan ringar som är än mer attraktiva 
tyngdpunkter i systemet än ledarskapet. Han påtalar också vikten av att det inte alltid 
är ledarskapet som avgör vad en stat uppfattar som viktigt. Det är ofta frågan om en 
kombination av vad ledarskapet, befolkningen och militären uppfattar som viktig som 
är avgörande, det kan uttryckas som samhällets intresse.42 Här kan man även se en 
koppling till Carl von Clausewitz och hans syn på treenigheten bestående av folket, 
fältherren och hans armé samt regeringen.43 
 
Centralt i Wardens tankar om tyngdpunkter är följande delar: när en stats tyngd-
punkter blir utsatta för tillräckligt med tryck, kommer den att göra medgivanden som 
lättar på trycket. Ett annat alternativ är att trycket har blivit så stort att det är omöjligt 
att fortsätta på den tidigare inslagna vägen och det blir nödvändigt för staten att göra 
medgivanden.44  

                                                 
37 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 7. 
38 John A. Warden III (1992): Employing Air Power in the Twenty-first Century, s. 61. 
39 John Andreas Olsen (2002): Smasher of Paradigms?, s. 142-143. 
40 Richard Szafranski (2002): Centers of Gravity and Asymmetrical Warfare, s. 250. 
41 Richard Szafranski (2002): Centers of Gravity and Asymmetrical Warfare, s. 253. 
42 David S. Fadok (1997): Airpower´s quest for Strategic Paralysis, s. 377-378. 
43 Carl von Clausewitz (1991): Om kriget (Mårtensson, Böhme & Johansson), s. 44. 
44 John A. Warden III (1992): Employing Air Power in the Twenty-first Century, s. 64. 
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Figur 3: The Five Rings Model as Ellipses45 

 
I figur 3 kan man se modellen som ett dynamiskt system där de olika delarna har olika 
inbördes förhållande. Ofta uppvisar aktörer skilda förhållanden mellan sina system 
och detta måste beaktas när en operation planeras. Det betyder att tyngdpunkterna 
förändras från operation till operation. 
 
Överstelöjtnant Fadok ser två olika infallsvinklar hur man påverkar tyngdpunkterna i 
Wardens system. Attacker mot fiendens ledarskap som antingen förstör eller 
neutraliserar det skapar en fysisk paralysering i systemet. Attacker mot tyngdpunkter 
inom de övriga ringarna åstadkommer ett begränsat fysiskt tryck mot ledarskapet men 
framför allt så åstadkoms ett psykologiskt tryck på ledarskapet som blir ohållbart.46 
 
Överste Peter Faber (USAF) håller med Warden i dennes analys att ledarskapet utgör 
den viktigaste tyngdpunkten men han vidhåller att det är nödvändigt att samtidigt 
attackera flera av de andra tyngdpunkterna, organiska basresurser och infrastruktur, 
för att för att åstadkomma den önskade slutläget.47  
 
2.4 Slutläge 
Enligt Warden är krig en del av den politiska realitet som stater eller andra aktörer 
ställs inför. Målet med militära operationen måste planeras och genomföras utifrån de  
 
                                                 
45 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 14. 
46 David S. Fadok (1997): Airpower´s quest for Strategic Paralysis, s. 373. 
47 Peter Faber (2002): The Evolution of Airpower Theory in the United States, s. 103-105. 
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politiska målen, slutläget. Det vill säga operationen skall ge en tillräckligt hög grad av 
sannolikhet att lyckas till ett acceptabelt pris.48 
 

“First, the purpose of war ought to be to win the peace that follows and all planning 
and operations should be directly connected with the final objective.”49 

 

 
Figur 4: The Prometheus Process.50 

 
För detta ändamål har Warden utarbetat en modell med fyra steg, The Prometheus 
Process, som ett stöd för att kunna identifiera de olika delarna som leder fram till det  
önskade slutläget. Varje steg i processen delas in i ett antal kategorier som skall stödja 
framtagandet av kriterier i respektive steg. Här kommer endast de övergripande stegen 
att redovisas. 
 
Processen delas in i följande steg: 

• Framtidsdesign (Design the Future). Här fastställer man vad som är det 
önskade slutläget och följaktligen skall all verksamhet sträva mot den 
designen, det vill säga slutläget. 

• Målval (Target for Success). Här fastställs fiendens tyngdpunkter och vilka 
effekter man önskar uppnå. Mot detta ställs de tillgängliga resurser som man 
förfogar över. 

• Fälttåg (Campaign to Win). Här är det frågan om att organisera och orkestrera 
de egna resurserna och genomföra parallell krigföring. 

• Avslutning (Finish with Finesse). Här genomförs det planerade avslutandet av 
operationen i syfte att uppfylla den fastställda framtidsdesignen.51 

 
De två avgörande stegen i processen, avseende slutläge, är framtidsdesign och 
avslutning. Det är i steg ett som det önskade slutläget analyseras och fastställs och 
resultatet av det arbetet ligger till grund för den övriga ”traditionella” militära 
verksamheten, steg två och tre. Arbetet i steg ett belyser den miljö som man skall  

                                                 
48 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 291. 
49 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 144. 
50 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 217. 
51 ibid, s. 216-218. 
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verka i, det önskade slutläget, strategiska riktlinjer och avslutningsvis fastställandet av 
mätbara kriterier.52 I steg fyra är det frågan om att kontrollera om målsättningen med 
steg ett är uppfylld genom att fastställa mätbara avslutningspunkter, plan för 
avslutande och rekonstruktion.53 
 
Även generalmajor Deptula stödjer tanken att det inte nödvändigtvis är förstörandet 
av motståndarens militära styrkor som är det önskade slutläget. Det är alltid det 
önskade positiva politiska läget som skall eftersträvas som slutläge.54  
Genom att fokusera på det önskade slutläget och de effekter som krävs för att nå dit 
möjliggörs nya och sannolikt mer effektiva sätt att komma till målet med färre 
resurser.55 
 
Professor David R. Mets (USAF Air University)56, generalmajor Deptula57 och 
överstelöjtnant Jan Reuterdahl (svenska flygvapnet)58  ser tydliga kopplingar mellan 
Warden och militärteoretikerna inom luftmakt på 1920- och 1930-talen, Douhet, 
Trenchard och Mitchell (Air Corps Tactical School - ACTS). Likheterna ligger i att 
samtliga betraktar luftmakt som ett strategiskt instrument som på egen hand kan 
uppnå det önskade slutläget. De två första påtalar dock vikten av att de olika 
teoretikerna sätts in i de sammanhang som deras tid utgjorde. 
 
2.5 Kontroll av luftrummet 
Enligt Warden är luftstridskrafterna en utmärkt resurs för att uppnå det önskade 
slutläget i och med sin unika förmåga att kunna påverka de allra flesta tyngdpunkter. 
Besitter fienden förmågan till kontroll av luftrummet utgör detta sannolikt en  
tyngdpunkt som måste hanteras för att möjliggöra fortsatta insatser som leder fram till 
det önskade slutläget.59 
 
Inom den moderna krigföringen har betydelsen av luftöverlägsenhet visat sig vara av 
avgörande betydelse för utgången av konflikter. För den som tillskansar sig luft-
överlägsenhet i ett krig ökar sannolikheten till framgång markant. Detta utgör en av de  
bärande tankarna i The Air Campaign. Enligt Warden utgör luftöverlägsenhet, eller 
avsaknad av den, fundamentet för hur man skall betrakta luftkriget. Sedan det andra 
världskriget har ingen nation förlorat ett krig om de har lyckats uppnå och behålla 
luftöverlägsenhet.60 
 
Inom begreppet luftöverlägsenhet finns det olika nivåer. Luftherravälde (air 
supremacy) är när den ena sidan kan använda sig av luftrummet utan någon som helst 
påverkan från den andra sidan. Luftöverlägsenhet (air superiority) är en lägre nivå av  

                                                 
52 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 218-222. 
53 ibid, s. 228-235. 
54 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 141. 
55 ibid, s. 168. 
56 David R. Mets (1998): The Air Campaign, s. 73-79. 
57 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 144. 
58 Jan Reuterdahl (2003): Modern luftmaktsteori, s. 275-277. 
59 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 290. 
60 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 10. 
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kontroll än luftherravälde och skillnaden består av att det i den här nivån inte längre är 
frågan om obegränsat tillträde till luftrummet. Här kan det alltså uppstå olika 
förhållanden mellan de två stridande parterna i luftrummet, både avseende tid och 
rum.61 I Sverige finns även en lägre nivå av kontroll, fördelaktigt luftläge och det har 
man då motståndaren inte på ett avgörande sätt kan påverka ens egna operationer.62 
Denna nivå behandlas inte av Warden. 
 

“Clearly, air superiority must be the first air priority because so much else – ground 
operations, close air support, and interdiction – is heavily dependent upon it. Thus, 
conceptually, an interdiction effort should not commence before the air superiority 
campaign is obviously on the road to success – (…)”63 

 
Enligt Warden är det nödvändigt att först uppnå luftöverlägsenhet innan det är möjligt 
att gå vidare till fortsatta operationer. Han påvisar också att andra stridskrafter än 
luftstridskrafterna kan spela en viktig roll i upprättandet och behållandet av luft-
överlägsenheten. Det är nödvändigt att nyttja samtliga resurser (mark- och marina 
stridskrafter) som kan bidra till att uppnå den önskade kontrollen över luftrummet. 
Vid upprättandet av luftöverlägsenhet finns det flera svårigheter, både vid planeringen 
och vid genomförandet.  
 
Warden ser här tre grundläggande områden som kan påverka en operation i syftet att 
uppnå luftöverlägsenhet. 

• Materiel, omfattande flygplan, luftvärnssystem och dess tillverkningsindustri 
samt tillgång till reservdelar. Här inkluderas även den infrastruktur som är 
nödvändig för dess nyttjande. 

• Personal, främst den högutbildade personal som krävs för att bemanna 
stridsplattformarna och dess direkta stödsystem. 

• Basering och gruppering av förband, t.ex. flygbasers geografiska placering och 
luftvärnsförbandens eldställningar.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 10. 
62 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 226. 
63 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 135. 
64 ibid, s. 13-15. 
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Figur 5: Air Superiority Cases65 

 
Enligt Warden kan luftöverlägsenhet delas in i fem olika typer av fall (figur 5) i 
förhållandet mellan luftstridskrafterna i en konflikt. 

• I det första fallet, Case I, har båda sidorna förmågan och viljan att anfalla 
varandras baser.  

• Det andra fallet, Case II, uppstår då den ena sidan kan anfalla den andra 
medan motståndaren endast når fronten.  

• Det tredje fallet, Case III, är det omvända förhållandet till Case II, d.v.s. 
motståndaren kan nå dina baser men du når endast fram till fronten.  

• I det fjärde fallet, Case IV, kan ingen av sidorna anfalla de bakre områdena 
eller baserna vilken medför att luftkriget begränsas till fronten.  

• Det femte fallet, Case V, kan uppstå genom politiska överenskommelser eller 
avsaknaden av förmågan till luftmakt, d.v.s. inga luftstridskrafter engageras i 
den väpnade konflikten.66 

 
Luftöverlägsenhet är inget mål i sig självt, hävdar Warden, men det möjliggör två 
olika saker för den som lyckas med att uppnå det. Man kan genomföra offensiva 
företag mot motståndarens mål till en acceptabel kostnad samtidigt som man förnekar 
motståndaren samma möjlighet. Luftförsvar kan genomföras både offensivt och 
defensivt. I luftkriget är det offensiven som är det mest eftersträvansvärda. Det skapar 
möjligheter till att ta och behålla initiativet, striden flyttas till motståndaren, effekten 
av systemen ökar och vid rätt målval kan synergieffekter uppstå. Men den kanske  
främsta fördelen med ett offensivt luftförsvar är att det är en positiv åtgärd som leder 
till positiva resultat. Det defensiva luftförsvaret är mindre eftersträvansvärt i och med  
att det då endast är i luften som motståndaren kan bekämpas och detta är det minst 
effektiva sättet att slå ut ett flygplan på. För den som befinner i ett defensivt 
uppträdande återstår det endast att reagera på hans verksamhet, det vill säga han  
                                                 
65 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 17. 
66 ibid, s. 16-17. 
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befinner sig i ett underläge. Den största belastningen i ett defensivt luftförsvar är att 
det är ett negativt koncept som i sin allra bäst form som mest kan uppnå oavgjort, det 
vill säga aldrig ett positivt resultat.67 
 
2.6 Kraftsamling och modern teknik 
Kraftsamling är enligt Warden ett mycket viktigt inslag i luftkriget, både för defensiva 
och offensiva operationer.  
 

”Concentration probably is the most important principle of air war.”68 
 
Att vara numerärt underlägsen, vare sig vid defensivt luftförsvar eller offensiva 
operationer, har vid flera krig visat sig vara ett ineffektivt sätt att bedriva luftkriget på. 
Flygstridskrafternas stora fördel är att de snabbt kan förflyttas och därigenom kraft- 
samlas för en insats som kan vara avgörande. Ett sätt att uppnå framgång trots att man 
är defensiv och numerärt underlägsen är att tillfoga fienden största möjliga förluster 
på kortast möjliga tid. Det är betydligt svårare, psykologiskt, att ta 10% förluster på 
en dag än 1% förluster på tio dagar.69 
 
Detta var Wardens förklaring till kraftsamling i slutet av 1980-talet när han skrev The 
Air Campaign. Därefter har det skett en kraftig utveckling och ett ökat användande av 
modern teknik i militära operationer. Med erfarenheterna från Gulfkriget säger 
Warden att smygteknik (stealth) och precisionsvapen har förändrat den moderna 
krigföringen.70 Kopplar man samman utvecklingen av den moderna tekniken med 
resonemanget vilken effekt man önskar uppnå i tyngdpunkterna och därigenom i 
slutläget har man fått en ny förklaring till begreppet kraftsamling. Tidigare var 
kraftsamling synonymt med stor mängd och den stora mängden krävdes för att uppnå 
rimlig sannolikhet att uppnå den önskade effekten. Precisionsvapen och smygteknik 
har inneburit att ett fåtal plattformar kan åstadkomma stor effekt med hög 
sannolikhet.71 
 
Det amerikanska flygvapnet har omdefinierat begreppet kraftsamling, i Air Force 
Doctrine kan man läsa: 
 

“The principle of mass calls for concentrating combat power at a decisive time and 
place. (…) Mass is an effect … not just overwhelming quantity. (…) Today’s air and 
space forces have altered the concept of massed forces. (…)”72 

 
Även här ser professor Mets en koppling mellan Warden och luftmaktsteoretikerna på 
1920- och 1930-talen där den moderna tekniken möjliggör de gamla teorierna 
avseende strategisk bombning. Mets ser positivt på Wardens omtolkning av begreppet  
 

                                                 
67 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 21-23. 
68 ibid, s. 135. 
69 ibid, s. 58-59 och 68. 
70 ibid, s. 148. 
71 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 219. 
72 United States Air Force (2002): Air Force Doctrine Document 1, s. 152. 
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kraftsamling.73 Överste Faber bekräftar att Wardens synsätt har förändrat begreppet 
kraftsamling i och med att han har beaktat den moderna tekniken.74 
 
2.7 Parallell krigföring 
Tillkomsten av precisionsvapen och smygteknik har enligt Warden möjliggjort 
parallell krigföring. Detta ställs i stark kontrast till den traditionella seriella 
krigföringen. Den parallella krigföringen gör det möjligt att undvika att attackera 
fiendens väpnade styrkor (markstridsförband), i alla fall inte som en första åtgärd vid 
konfliktens utbrott. Warden ser detta som ett tydligt trendbrott med den 
clausewitzianska idéen om att slutläget uppnås genom att fiendens väpnade styrkor  
besegras.75  
 

 
Figur 6: Seriella operationer.76 

 
Figur 6 visar hur traditionella militära operationer bedrivs enligt seriell krigföring, 
d.v.s. ett anfallsmål i taget och innan det målet är uppfyllt kan man inte fortsätta 
vidare till nästa. 
 
I de flesta stater finns det ett fåtal viktiga funktioner på den strategiska nivån. Warden 
uppskattar dem till ett par hundra med ungefär tio avgörande punkter (mål) per  
funktion. Vanligtvis är dessa mål små, kostsamma, svåra att reparera och de har få 
ersättningsenheter (reservnivå). Om flera av dessa mål attackeras parallellt blir 
effekterna allt svårare att hantera. Effekterna av parallell krigföring är mångfalt större 
än de som följer på seriell krigföring. I det seriella fallet attackeras ett fåtal mål per 
dag och det ger fienden möjlighet att hantera effekterna enklare över tiden. Det blir  
också enklare för fienden att tilldela resurser för reparation och försvar av målen. Den 
seriella krigföringen medför att det är nödvändigt att koncentrera styrkorna mot en  
särskild typ av mål, bekämpa det och sedan gå vidare. Det gjorde det också möjligt 
för motståndaren att möta attack med motattack, manöver med motmanöver och det  
införde moment med rörelse och paus. I det seriella kriget uppstod kulminations-
punkter, det vill säga tillfällen där ett avgörande kan nås genom att den ena sidan 
utnyttjar situationen på ett fördelaktigt sätt. Förmågan att genomföra parallell 
krigföring gör dessa antaganden omoderna. Den teknologiska utvecklingen har 
medfört att det är möjligt att attackera, nästan samtidigt, alla strategiska och operativa 
mål.77 Det viktiga i parallell krigföring är inte att diskutera hur man skall uppnå målet  
                                                 
73 David R. Mets (1998): The Air Campaign, s. 63. 
74 Peter Faber (2002): The Evolution of Airpower Theory in the United States, s. 100-102. 
75 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 144-145. 
76 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 68. 
77 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 25-26. 
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utan vad som skall uppnås, det vill säga den önskvärda effekten. Warden presenterar 
en enkel regel för hur man skall göra för att uppnå den önskade effekten vid 
genomförandet av militära operationer: Gör det väldigt snabbt!78 
 

 
Figur 7: Parallella operationer.79 

 
Figur 7 visar hur man genom parallella operationer kan attackera så många mål som 
möjligt nästan samtidigt. Detta medför att systemet inte hinner med att försvara sig, 
reparera sig självt eller återta initiativet.80 På den strategiska nivån uppnås målen 
genom att fiendens olika system påverkas på ett sådant sätt att han anammar vårt 
synsätt eller att han helt enkelt inte kan försvara sig mot det. Om det senare inträffar 
har en strategisk förlamning inträffat.81 
 
2.8 Sammanfattning och slutsats 
Warden har inte publicerat en artikel eller bok där han presenterar sin heltäckande 
teori utan det är frågan om ett flertal publiceringar där hans tankar har uttryckts och 
förädlats. Det är frågan om tankar som har utvecklats under snart en tjugoårig period. 
En av hans grundläggande idéer är den att krig (militära operationer) inte är en egen 
verksamhet utan den är nära sammankopplad med politiken och dess mål. Warden 
förespråkar även den indirekta metoden, där det gäller att undvika fiendens starka 
sidor och angripa hans svagheter. 
 

“(…) Fighting is not the essence of war, nor even a desirable part of it. The real 
essence is doing what is necessary to make the enemy accept our objectives as his 
objectives.”82 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 296-297. 
79 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 68. 
80 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 297. 
81 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 8. 
82 ibid, s. 26. 
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Wardens själv sammanfattar sina tankar och erfarenheter efter Gulfkriget på följande 
sätt: 

• Förstå den politiska och teknologiska miljön. 
• Identifiera de politiska målen. 
• Bestäm hur du vill påverka fienden till att acceptera din vilja. 
• Använd de fem ringarna som en analysmodell för att fastställa fiendens 

tyngdpunkter. 
• Attackera de rätta målen parallellt och så snabbt som möjligt.83 

 
Enligt Warden kommer USA:s framtida krig, till största delen, att utkämpas för att 
förhindra stater att hota stabiliteten i världen eller uppträda på ett oacceptabelt sätt. 
Dessa krig kommer att genomföras exakt och kraftfullt för att snabbast möjligt uppnå  
det önskade slutläget, med få eller inga amerikanska förluster samtidigt som fienden 
tillfogas minsta möjliga förluster.84 Huruvida detta stämmer kommer att belysas under 
den empiriska studiens fall 2, det vill säga Irakkriget. 
 
Min slutsats är att Wardens teori, i den strategiska kontexten, utgörs av tre 
huvudteser: 

• Fienden är ett system. Genom att betrakta fienden som ett system uppnås flera 
fördelar. Bland annat möjliggörs en strategisk infallsvinkel på hur fienden ser 
ut och hur man vill att han skall se ut. 

• Tyngdpunkter och önskade effekter. För att uppnå rätt resultat är det 
avgörande att tyngdpunkterna identifieras och de önskade effekterna klarläggs. 

• Parallell krigföring. För att minimera de egna kostnaderna och snabbt uppnå 
det önskade slutläget är det nödvändigt med samtidiga attacker på hela 
systemet. 

 
De sex bärande tankarna i Wardens teori som presenterades i det här kapitlet kommer 
att utgöra variabler i den fallstudie som kommer att genomföras i nästa kapitel. 

• Fienden som ett system 
• Tyngdpunkter 
• Slutläge 
• Kontroll av luftrummet 
• Kraftsamling och modern teknik 
• Parallell krigföring 

 
3. Fallstudie 
 
3.1 Fall 1 - Gulfkriget 1990-1991 
Vi skall nu gå över till det första fallet. Beskrivningen av fallet genomförs utifrån de 
begrepp som användes i det föregående kapitlet där Wardens teori beskrevs.  
 
 
                                                 
83 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 297. 
84 John A. Warden III (1992): Employing Air Power in the Twenty-first Century, s. 59-60. 
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När Irak invaderade Kuwait sensommaren 1990 uppstod en febril politisk, 
diplomatisk och militär aktivitet över i stort sätt hela världen. Förenta Nationerna 
beslutande omgående att Iraks agerande var oacceptabelt och att ockupationen skulle 
upphöra. USA skapade en bred och kraftfull koalition med väpnade styrkor från väst- 
och arabvärlden men det politiska och ekonomiska stödet var världsomspännande. 
Till och med Sverige ställde upp och skickade ett sjukvårdsförband till Saudi-Arabien. 
 
Warden kom att ha ett stort inflytande över planeringen av luftoperationen, Operation 
Instant Thunder, i Gulfkriget. Planeringen och genomförandet av de gemensamma 
operationerna, Operation Desert Shield och Operation Desert Storm, tilldelades den 
amerikanska operativa chefen för området och hans stab, general H. Norman 
Schwarzkopf (USA) och United States Central Command (USCENTCOM). På grund 
av att den ordinarie taktiske chefen över luftstridskrafterna förde befälet över den  
främre gemensamma staben i Saudi-Arabien begärde Schwartzkopf stöd av Pentagon. 
USAF/Air Staff Plans Directorate XOOC, mera känt som ”Checkmate”, där Warden 
var chef tilldelades uppgiften att understödja USCENTCOM med framtagandet av en 
plan för luftoperationen.85 
 
3.2 Fienden som ett system 
Warden använde sig av sin Five Rings Model när han och ”Checkmate” planerade 
operationen. En studie av Irak visade Warden att när systemet bröts ner till delsystem 
var det enkelt att se vilka delar som behövde bekämpas för att säkerställa det önskade  
strategiska slutläge som fastställdes i Washington.  
 

”General Norman Schwarzkopf attacked every one of Iraq’s strategic rings with the 
exception of population – that he went to great lengths to avoid hurting, and succeeded 
admirably.”86 

 
Tabell 2 visar i stora drag resultatet av ”Checkmate:s” arbete med att analysera Irak 
som ett system av system.87  
 
Leadership Key 

Production 
Infrastructure Population Fielded Forces

Saddam Hussein 
Government 

Electricity Railroad 
Bridges 

Military Elites Strategic Air 
Defenses 

National 
Communications 

Retail 
Petroleum 

 Foreign 
Workers 

Strategic 
Offensive 
Systems (air 
and missile) 

Internal Security 
Forces 

Weapons of 
Mass 
Destruction 

 Baathists  

   Middle Class  
Tabell 2: Iraqi Target Systems.88 

                                                 
85 Michael R. Gordon & Bernard E. Trainor (1995): The Generals’ War, s. 75-101. 
86 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 20. 
87 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 144-147. 
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Warden kunde konstatera att luftoperationen inte lyckades fälla regimen i Irak men 
den gjorde den oförmögen att påverka krigets utgång.89 
 
Enligt Warden fastställde general Schwartzkopf fyra generella riktlinjer för det 
fortsatta planeringsarbetet av operationsplanen. 

• Kriget skulle fokuseras mot Saddam Hussein och etablissemanget med deras 
stödsystem. 

• Förluster bland civila irakier skulle minimeras. 
• Egna förluster skulle minimeras. 
• Den indirekta metoden skulle användas, d.v.s. en direkt konfrontation med 

irakiernas starka sidor skulle undvikas.90 
 
Överstelöjtnant Reuterdahl ser genomförandet av luftoperationen som en mer 
detaljerad utveckling av Wardens fem ringar där de bröts ner i 12 olika subsystem.91 
Doktor Olsen påtalar att operationen tydligt bar spår av Wardens fem ringar där 
isolering av ledarskapet stod högst upp på listan men även de övriga ringarna, förutom 
befolkningen, skulle påverkas. Trots att förändringar skedde i Wardens originalplan så 
innehöll den slutliga versionen alla väsentliga delar av hans tankar.92 
 
3.3 Tyngdpunkter 
I sin syn på Irak som ett system identifierade Warden ett antal delsystem där 
effekterna av attackerna skulle få stora och snabba konsekvenser. Självklart utgjorde 
Saddam Hussein själv och hans ledningsplatser tydliga tyngdpunkter i 
ledarskapsringen, men även de kommunikationssystem som var nödvändiga för att 
statsmakten skulle kunna verka utgjorde viktiga mål. Inom organiska basresurser 
lades stort fokus vid strömförsörjning och dess produktion och distribution. En 
liknande nedbrytning av de andra systemen till delsystem påvisade vilka tyngdpunkter 
som behövde attackeras för att uppnå de rätta effekterna.93 När det gällde bekämpning 
av infrastrukturen kunde Warden konstatera: 
 

”The coalition brought rail traffic to a halt in the first week of the war by destroying 
the key Euphrates rail bridge with a single bomb. (…) Of special note is the rapidity 
with which the coalition destroyed nearly 50 bridges in a four-week period.”94 

 
Ett annat delsystem inom infrastrukturringen som fick stor uppmärksamhet var 
strömförsörjningen, både produktions- och distributionssystem. I det centrala nät som 
försåg centrala Irak och Bagdadområdet fanns det sex kraftstationer och elva 
transformatoranläggningar. Även här användes ett tänkande i form av ringar. Inom 
detta susbsystem utgjorde det centrala nätet kärnan och övriga delar av ström-
försörjningssystemet spred sig i ringar runt kärnan. Det centrala nätet slogs i princip  

                                                                                                                                            
88 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 146. 
89 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 21. 
90 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 222. 
91 Jan Reuterdahl (2003): Modern luftmaktsteori, s. 273. 
92 John Andreas Olsen ( 2002): Smasher of Paradigms?, s. 146-151. 
93 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 150-158. 
94 John A. Warden III (1992): Employing Air Power in the Twenty-first Century, s. 73. 
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ut redan den första natten, efter en vecka var strömförsörjningen nere i ~25 % och när 
kriget var slut var den nere i ~15 % av kapaciteten före kriget.95 
 
En av medlemmarna i ”Checkmate” var generalmajor Deptula (då var han överste-
löjtnant) och han konstaterar att planeringen byggde på att Irak sågs som ett system 
med ett antal tyngdpunkter. Systemet analyserades och tyngdpunkter fastställdes för 
de olika nivåerna, strategiska, operativa och taktiska. Om attacker mot en tyngdpunkt 
skulle fortsätta eller avbrytas berodde inte på hur många mål som hade bekämpats 
utan på vilken effekt som hade uppstått i och med bekämpningen.96 Doktorerna Eliot 
Cohen och Thomas Keaney (USAF Air University) visar på en tydlig koppling mellan 
de valda tyngdpunkterna och hur väl de passar in i Wardens ringar. Alla ringar utom 
befolkningen fanns med i planeringen över mål som skulle attackeras. För att 
säkerställa att civila mål inte skulle bekämpas upprättades en gemensam lista över mål 
som inte fick bekämpas (joint no-fire target list). Wardens ursprungliga lista innehöll 
86 mål som skulle bekämpas på sex dagar, ett halvår senare hade listan utökats till 
237 mål som skulle bekämpas på 3-9 dagar. Två viktiga faktorer i ökningen står att 
finna i bättre underrättelseunderlag och en större tilldelning av luftstridskrafter.97 
 
3.4 Slutläge 
Wardens uppfattning var att det fanns ett fåtal och tydliga mål med operationen mot 
Irak. Följande mål var hans ingångsvärde inför planeringen av Operation Instant 
Thunder: 

• Irak ut ur Kuwait. 
• Irak skall inte kunna utgöra ett strategiskt hot i regionen det närmsta 

decenniet.98 
 
Warden kunde konstatera att i mitten av februari, en vecka före markoperationens 
påbörjande, signalerade Irak att de var villiga att inleda förhandling avseende ett 
tillbakadragande från Kuwait. Detta var i ett läge då den irakiska armén fortfarande 
kontrollerade hela Kuwait och hade 15-20 % materiella förluster, men kostnaderna för 
effekterna av attackerna i Irak var stora och fortsatte att stiga. Till och med en diktatur 
som Saddam Husseins Irak uppvisade här en rationell sida som aktör i konflikten.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Daniel T. Kuehl (1995): Airpower vs. Electricity, s. 252-254. 
96 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 153-154. 
97 Eliot Cohen & Thomas Keaney (2002): What was the Air Campaign Plan?, s. 487-491. 
98 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 145. 
99 John A. Warden III (1992): Employing Air Power in the Twenty-first Century, s. 63. 
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Doktor Richard P. Hallion beskriver de huvudsakliga målen för luftoperationen 
Operation Instant Thunder på följande sätt: 

• Isolera regimen och göra den oförmögen att regera. 
• Upprätta och bibehålla luftöverlägsenhet för att möjliggöra fortsatta 

luftstridsoperationer. 
• Förstöra Iraks förmåga till krigföring med kemiska, biologiska och nukleära 

stridsmedel. 
• Eliminera Iraks offensiva förmåga med militära stridskrafter. 
• Göra den irakiska armén i Kuwait strids- och manöveroduglig  och se till att 

den slutligen kollapsar som stridande enhet.100 
 
Ett visst mått av självkritik framför Warden när han konstaterar att de under hösten 
1990 inte tänkte tillräckligt mycket på vad de exakta villkoren skulle vara vid 
förhandlingarna om eldupphör och fred. Här ser han grunden för en del av de problem 
som ledde fram till situationen före Irakkriget.101 
 
3.5 Kontroll av luftrummet 
Nödvändigheten av luftöverlägsenhet i Gulfkriget var helt uppenbar för Warden. För 
koalitionen var den avgörande på grund av att utan den hade det inte varit möjligt att 
genomföra de strategiska attackerna. Samtidigt medförde irakiernas förlust av 
kontrollen av det egna luftrummet att de var utelämnade åt koalitionens luftstrids-
krafter och därigenom var förlusten ett faktum.102 
 

“The loss of air superiority put Iraq completely under the power of the coalition; what 
would be destroyed and what would survive was up to the coalition and Iraq could do 
nothing. It lay defenceless as if occupied by a million men. For practical purposes, it 
had become a state occupied – from the air.”103 

 
Enligt doktor Edward N. Luttwak (Center for Strategic and International Studies) var 
koalitionens luftöverlägsenhet en förutsättning för att de övriga delarna av 
luftoperationen skulle vara möjlig att genomföra. Han konstaterar också att 
kombinationen av smygteknik och luftöverlägsenhet medförde att den medelhöga 
höjden åter kunde nyttjas för luftoperationer. Tidigare erhölls skydd antingen genom 
att uppträda på hög höjd eller på låg höjd med hög fart.104 
 
Trots framgångarna mot det irakiska luftförsvaret och dess flygstridskrafter hade 
koalitionen begränsad framgång med att förhindra att SCUD-missilerna avfyrades. 
Efter vissa taktiska förändringar kunde koalitionens luftstridskrafter kraftigt begränsa 
det irakiska användandet av SCUD-missilerna.105 
 
 

                                                 
100 Richard P. Hallion (2001): Critical Aerospace Capabilities for Coalition Operations, s. 153. 
101 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 232. 
102 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 159. 
103 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 24. 
104 Edward N. Luttwak (1992): Air Power in US Military Strategy, s. 25-29. 
105 John A. Warden III (1993): The Enemy as a System, s. 24. 
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Chefen för koalitionens luftstridskrafter, general Charles ”Chuck” Horner (USAF), 
kunde efter kriget konstatera att när luftstridskrafterna har tillskansat sig kontrollen 
över luftrummet och de besitter en sådan kraftfull förmåga att uppnå effekt i målet 
som de gör, uppstår ett nytt förhållande till markstridskrafterna. Luftstridskrafterna är 
det avgörande verktyget och markstridskrafternas roll är att understödja. 
 

”It is necessary for ground commanders to know that the primary maneuver force on 
the battlefield is the aircraft overhead, be it a B-2A or Joint STARS. The ground 
commander’s task is now to maneuver in such a way that it either fixes the enemy 
troops in position or makes him move so that he is now vulnerable to air strikes.”106 

 
3.6 Kraftsamling och modern teknik 
Här såg Warden att det fanns en helt ny arsenal att tillgå i form av plattformar, vapen 
och stödfunktioner som medförde en helt ny möjlighet till krigföring.107 I Wardens 
utvärdering efter kriget säger han att kraftsamling är en viktig princip vid krigföring 
men den moderna tekniken i form av smygteknik och precisionsvapen har förskjutit 
fokus från mängden människor och maskiner till vilken effekt som åstadkoms.108  
Han påpekar även att krigföringen har förändrats från att vara en bedömning av 
sannolikhet till att vara frågan om näst intill säkerhet. Tack vare precisionsvapen kan 
man med en hög säkerhet beräkna effekterna av vapeninsatser.109 Warden kunde efter 
Gulfkriget konstatera följande: 
 

”We have in other words gone from a world in which almost everything misses to a 
world in which almost everything hits.”110 

 
Genom att kraftsamling kunde ske med små volymer innehållande hög effekt 
åstadkoms ytterligare en fördel, överraskning.111 Kombinationen av smygteknik och 
precisionsvapen i genomförandet av operationen medförde en ny definition av 
kraftsamling. Den gamla sanningen med fokus på volym gällde inte längre utan fokus 
hade flyttats till kraftsamling i form av effekt.112 
 
Doktor Luttwak ser Gulfkriget som en tydlig indikation på den drastiskt ökade 
betydelsen av precisionsvapen. Även om volymen var relativt liten, endast 10,4 % av 
den sammanlagda mängden räknat i ton eller 8,8 % räknat i antal bomber 
(motsvarande), så utgjorde de en avgörande del av de vapen som uppnådde de 
önskade effekterna på strategiska mål.113 Enligt överste Meilinger släppte RAF fler 
precisionsstyrda vapen än vad flygstyrkorna från USN och USMC gjorde tillsammans 
under hela kriget. Även inom området målutpekning med laser utgjorde RAF:s bidrag 
en väsentlig del av operationen.114 

                                                 
106 Walter J. Boyne (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 166. 
107 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 148. 
108 ibid, s. 160. 
109 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 298. 
110 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 219. 
111 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 299. 
112 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 158-159. 
113 Edward N. Luttwak (1992): Air Power in US Military Strategy, s. 26 & 34-35. 
114 Philip S. Meilinger (2003): Working with Allies, s. 123. 
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3.7 Parallell krigföring 
Wardens avsikt var att hela det irakiska systemet skulle attackeras både snabbt och 
parallellt.115 Efter kriget konstaterade Warden att det system som Irak utgjorde endast 
bestod av ett par hundra strategiska mål. Den parallella attacken medförde att 
effekterna blev så stora att det irakiska systemet varken kunde agera eller reagera på 
koalitionens anfall.116 
 
General Schwarzkopf återger i sina memoarer hur han tillsammans med Warden 
vidareutvecklade Operation Instant Thunder. Han fann Wardens ursprungliga plan  
god men ville vidareutveckla den med attacker mot flera tyngdpunkter, bland annat 
mot mål i Kuwait och hela den irakiska armén. Ett av hans främsta mål var det 
republikanska gardet men även ett tydligare inslag av understöd till markstrids-
krafternas anfall. Schwarzkopf ville att flera av dessa mål skulle attackeras från första 
början och därefter skulle de fortsatt vara under kontinuerlig attack.117 
 
Generalmajor Deptula beskriver hur koalitionen under de första 24 timmarna av Gulf-
kriget attackerade över 150 mål. Denna parallella attack lade grunden till den irakiska 
systemkollapsen som medförde seger och minimering av amerikanska förluster.118 
Även om det första dygnet innehöll mer än 1 300 offensiva flygföretag så är det inte 
det som är det mest anmärkningsvärda, utan det att de planerades utifrån den effekt 
som skulle komma att ha.119 Doktor Hallion ser detta förhållande som en fundamental 
förändring av krigföringen. Detta var det största antal mål som någonsin bekämpats 
på så kort tid. En annan stor förändring var skiftet av fokus från förstörelse av målet 
till effekt skapad i målet. Förändringen gäller för samtliga steg i processen – 
planering, genomförande och utvärdering.120 
 
Doktor Hallion bekräftar att Wardens fem ringar utgjorde grunden för hur Irak 
betraktades under planeringsprocessen och därigenom lade grunden för val av 
tyngdpunkter och mål. Han ser det som att kombinationen av smygteknik, 
precisionsvapen och en ny kreativ syn på planering medförde möjligheten att 
genomföra parallella anfall istället för de traditionella seriella anfallen.121 
 
Trots detta uppvisade Operation Instant Thunder vissa drag av att vara en seriell 
operation. Det fanns indelning i olika faser där mål i vissa faser inte fick bekämpas i 
de tidigare faserna. Luft- och markoperationerna var inte integrerade, det fanns en 
geografisk separation mellan luftoperationerna i Irak och Kuwait och det var mycket 
lite direktsamverkan mellan luft- och markstridskrafterna.122 
 
 

                                                 
115 John A. Warden III (2000): The Air Campaign, s. 147. 
116 John A. Warden III (2002): Air Theory for the 21st Century, s. 298. 
117 H. Norman Schwarzkopf & Peter Petre (1992): Man behöver inte vara hjälte (Sjöström), s. 310-312. 
118 David A. Deptula (2003): Flygvapnets omvandling (Anjo språkservice), s. 44. 
119 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 139. 
120 Richard P. Hallion (2001): Critical Aerospace Capabilities for Coalition Operations, s. 152-153. 
121 Richard P. Hallion (1992): Storm over Iraq, s. 150-156. 
122 Williamson Murray & Robert H. Scales Jr. (2003): The Iraq War, s. 160-161. 
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Med figur 9 vill generalmajor Deptula visa hur luftoperationen genomfördes under 
Gulfkriget samt ge exempel på hur operationer traditionellt sett hade genomförts 
tidigare. Den nedersta delen visar hur Operation Instant Thunder genomfördes. Där 
ser man hur samtliga ringar attackeras samtidigt. Den parallella krigföringen nyttjar 
fördelar i tre olika dimensioner – tid, rum och organisatoriska nivåer. I Gulfkriget 
nyttjades alla tre. Som det har nämnts tidigare så anfölls ett stort antal mål under en 
kort tid i operationens inledning. Hela Irak var utsatt för anfall och alla nivåer var 
utsatta för attacker, hela vägen från statsledningen via den militära ledningen ner till 
enskilda förband.123 
 

 
Figur 9: Seriella och parallella operationer.124 

 

                                                 
123 David A. Deptula (2001): Effects-Based Operations, s. 137-143. 
124 ibid, s. 140. 
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3.8 Fall 2 - Irakkriget 2003 
Vi skall nu gå över till det andra fallet. Beskrivningen av fallet genomförs utifrån de 
begrepp som användes i kapitlet där Wardens teori beskrevs. 
 
Samtidigt som kriget förbereddes vid USCENTCOM, pågick under den senare delen 
av 2002 en febril politisk och diplomatisk verksamhet. Delar av den syftade till att 
skapa en politisk grund för att genomföra kriget samtidigt som andra aktörer verkade 
för en fredlig lösning. Slutligen under våren 2003 visade det sig att en sanktionering 
från Förenta Nationernas säkerhetsråd för att kunna genomföra militära operationer  
inte var möjlig. USA skapade då en Coalition of the Willing där förutom USA även 
Storbritannien och Australien var de mest framträdande aktörerna.125 
 
3.9 Fienden som ett system 
Brigadgeneral Andrew Lambert (RAF) beskriver hur koalitionen ville påverka det 
irakiska ledarskapet och de väpnade styrkorna. Ledarskapet skulle neutraliseras så att 
de inte kunde kontrollera situationen inom landet. De väpnade styrkorna skulle 
påverkas så att de antingen deserterade, gav sig fångna eller bytte sida i konflikten. 
Samtidigt skulle direkt bekämpning av befolkningen inte ske i syfte att åstadkomma 
ett accepterande av koalitionen eller i bästa fall ett öppet stöd till den. För att kunna 
påverka ett land som Irak är det viktigt att förstå vad varje del av staten vill uppnå och 
vad den fruktar. Utan den insikten är det svårt att välja rätt mål för uppnå rätt 
resultat.126  
 
Överste Walter J. Boyne (USAF) beskriver i sin bok hur flera av de officerare som 
tjänstgjorde vid ”Checkmate“ under Gulfkriget, bland annat överste Warden och 
generalmajor Deptula, påverkade utvecklingen inom det amerikanska flygvapnet i en 
positiv riktning med artiklar och böcker som utvecklade det strategiska tänkandet för 
luftstridskrafterna.127 Wardens idé om att betrakta fienden som ett system har fått stort 
genomslag i USAF och används som teori vid den högre militära utbildningen.128 
 
3.10 Tyngdpunkter 
Under de tolv åren som flygförbudszonerna varit upprättade over norra och södra Irak 
hade koalitionen, enligt general Sir John Day (RAF), lyckats skapa sig en god 
överblick över stora delar av landet. Vad avsåg det irakiska luftförsvaret så var de 
allra flesta tyngdpunkter redan identifierade. Koalitionen hade en klar bild över de 
irakiska luftförsvarsanläggningarna, luftvärnssystemen och flygbasernas placering i 
landet. Den kännedomen sammankopplat med att det i denna operation fanns mål som 
gjorde det nödvändigt att snabbt säkra territoriet minskades tiden av förbekämpning 
från luften.129 
 
Enligt historikerna Williamson Murray och generalmajor Robert H. Scales Jr. (USA) 
var personerna i det irakiska ledarskapet ett tydligt mål i denna operation. Redan den  
                                                 
125 Williamson Murray & Robert H. Scales Jr. (2003): The Iraq War, s. 38-44. 
126 Andrew Lambert (2003): The Future of Air Power, s. 49. 
127 Walter J. Boyne (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 80. 
128 USAF (2002): Airpower Studies. 
129 John Day (2003): Air Power and Combat Operations, s. 33 
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första dagen attackerades en byggnad där Saddam Hussein och hans son Uday 
Hussein misstänktes befinna sig. Attacken genomfördes med två smygflygplan,        
F-117, som släppte fyra precisionsstyrda bomber, EGBU-27.130 De påtalar vidare 
vikten av att komma ihåg att Irakkriget föregicks av tolv års upprätthållande av den 
norra och södra flygförbudszonen där en ansenlig del av bekämpning av både luft- 
och markmål förekom.131 I slutet av 1990-talet uttalade sig piloter från RAF på 
följande sätt om uppdragen i flygförbudszonerna: 
 

”(…) these aerial missions over the no-fly zones are like “recreational bombing”.”132 
 
I och med att det irakiska luftförsvaret i princip var nedkämpat redan innan kriget ens 
hade börjat kunde koalitionens luftstridskrafter redan det första dygnet inrikta sig på 
strategiska mål i Bagdadområdet. De önskade effekterna uppstod snabbt och 
därigenom kunde fokus flyttas från strategiska insatser över till understöd av 
markstrids-krafterna och andelen av flygföretag med ej förplanerade mål ökades 
successivt.133  
 
3.11 Slutläge 
Den amerikanska strategin för Irak och det slutläge som man önskade uppnå genom 
Operation Iraqi Freedom delades in i sex delar. 

• Ett stabilt Irak, inom sina nuvarande gränser, där hela folket representeras av 
regeringen. Denna regering avsäger sig all utveckling och användandet av 
massförstörelsevapen (Weapons of Mass Destruction – WMD). Vidare skall 
Irak inte utgöra något hot mot sina grannar eller stödja terrorism. 

• Framgångarna i Irak skall övertyga eller avskräcka andra länder från att stödja 
terrorister och förhindra att de skaffar sig tillgång till massförstörelsevapen. 

• Destabilisera, isolera och störta den nuvarande regimen till förmån för en ny 
regering som representerar hela folket. 

• Förstöra Iraks förmåga till att producera och använda massförstörelsevapen. 
• Skydda allierade från irakiska hot och attacker. 
• Förstöra de nätverk som används av terrorister i Irak. Inhämta underrättelser 

avseende global terrorism, omhänderta terrorister och krigsförbrytare och 
frisläppa individer som behandlats orättvist av den irakiska regeringen.134 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Williamson Murray & Robert H. Scales Jr. (2003): The Iraq War, s. 154-156. 
131 ibid, s. 162. 
132 ibid, s. 162. 
133 ibid, s. 170-171. 
134 USAF (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 4. 
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Det brittiska försvarsdepartementet ger uttryck för ett något annorlunda slutläge för de 
militära operationerna. De övergripande målen för Operation Iraqi Freedom skulle 
leda fram till ett Irak som efter kriget skulle vara: 

• Stabilt, enhetligt och med ett fungerande rättsväsen inom sina nuvarande 
gränser. 

• Samarbetande med det internationella samfundet. 
• Inte utgöra ett hot mot sina grannar inom regionen eller mot det globala 

säkerheten. 
• Uppfylla samtliga internationella åtaganden. 
• Utgöra en representativ och effektiv administration för irakierna.135 

 
Huvuduppgifterna för luftoperationen var: 

• Neutralisera det irakiska flygvapnet och luftförsvaret. 
• Genomföra strategiska anfall mot regimen 
• Ge luftunderstöd till markstridskrafterna. 
• Hantera (avskräcka och bekämpa) det irakiska missil hotet. 
• Bekämpa det republikanska gardets divisioner.136 

 
3.12 Kontroll av luftrummet 
Chefen för det amerikanska flygvapnet, general John P. Jumper (USAF), är noga med 
att påpeka att innan krigets ens hade börjat hade USAF och RAF upprätthållit flyg-
förbudszonerna över Irak i tolv år. Operation Northern Watch – ONW och Operation 
Southern Watch – OSW hade medfört ett otroligt överläge för koalitionen avseende 
underrättelser och tillvänjning i operationsområdet. Utöver detta hade CC 
USCENTCOM, general Tommy R. Franks (USA), utökat mandaten för ONW och 
OSW. Från och med juli 2002 och fram till krigsutbrottet i mars 2003 genomfördes 
det 8 600 uppdrag över Irak. Företagen innehöll bland annat spaning men även 
bekämpning av luftvärnssystem.137 
 
Enligt general Day utgjorde det irakiska flygvapnet inget hot mot koalitionens 
målsättning att upprätta luftöverlägsenhet. Under kriget startade det irakiska 
flygvapnet inte en enda gång flygplan för att möta koalitionens flygföretag. Han ser 
det som om det måste ha varit uppenbart för Saddam Hussein att hans egen avsaknad 
av kontroll över luftrummet innebar att han inte kunde skydda vare sig sina 
strategiska mål eller sina väpnade styrkor. Däremot var det irakiska luftvärnet en 
faktor som det var nödvändigt för koalitionen att beakta vid planering och 
genomförande. Den tekniska överlägsenheten i form av smygteknik och resurser för 
elektronisk krigföring medförde att det var möjligt för koalitionen att hantera hotet.138 
 
Det brittiska försvarsdepartementet kunde redan i krigets inledande skede konstatera 
att koalitionens luftstridskrafter hade tillskansat sig luftöverlägsenhet som de sedan 
behöll under hela konflikten. Denna luftöverlägsenhet innebar att luftstridskrafterna  
                                                 
135 UK MoD (2003): Operations in Iraq, s. 34. 
136 ibid, s. 14. 
137 Walter J. Boyne (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 39. 
138 John Day (2003): Air Power and Combat Operations, s. 33 
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kunde fokusera sina flygföretag på strategiska insatser, understödjande av 
markstridskrafterna och övriga luftunderstödsoperationer.139 Insatserna för att uppnå 
den önskade kontrollen av luftrummet, luftöverlägsenhet, gick så bra att under 
operationens gång lyckades koalitionen till och med uppnå luftherravälde.140 
 
3.13 Kraftsamling och modern teknik 
I Irakkriget utgjorde flygplan med smygteknik (B-2 och F-117) endast 2,0 % av den 
totala volymen av stridsflygplan, d.v.s. 16 stycken av 786 flygplan.141 Trots det ringa 
antalet möjliggjorde de effektfulla insatser mot strategiskt viktiga mål.142 Andelen 
precisionsvapen utgjorde 68,3 % av samtliga vapen som levererades från luften, det 
vill säga 19 948 stycken av totalt 29 199 vapen. Flera vapen hade vidareutvecklats för 
att uppnå en högre precision och förbättrad effekt i målet. Ett antal vapenplattformar 
(flygplan) hade modifierats, både före och under konflikten, för att kunna använda 
precisionsvapen.143 
 
Rymden blev för första gången verkligen tillgänglig under Irakkriget på grund av 
tekniska framsteg. Brigadgeneral Larry D. James (USAF) beskriver konflikten som 
det första riktiga rymdkriget. Nyttjandet av resurser, främst GPS, i rymden var så stort 
att det var nödvändigt för planeringen att ha en särskild order där tillgångarna 
fördelades. På samma sätt som flygresurser fördelas i Air Tasking Order – ATO så 
användes här en Space Tasking Order – STO.144 
 
RAF förfogade inte över flygplan med smygteknik men användandet av 
precisionsvapen var stort, ~85 % av det totala mängden (antal) vapen utgjordes av 
Precision Guided Munition - PGM.145 Enligt det brittiska försvarsdepartementet 
infördes under Irakkriget ytterligare en avgörande förmåga tack vare ny teknik, 
nämligen nätverksbaserat försvar (Network Enabled Capability – NEC). Denna 
förmåga innebar en integrering av sensorer, vapen och beslutsfattare som i sin tur 
medgav snabbare, mer kontrollerad och mer precis effekt.146 General Day kunde 
konstatera att nya möjligheter till lägesuppfattning, genom förbättrade 
sambandssystem (Link 16 – JTIDS), hade ökat förmågan till att kunna nyttja 
plattformarna på bästa möjliga sätt.147 Som ett resultat av erfarenheterna från kriget 
kommer RAF:s Tornado GR4 och Harrier GR9 att modifieras med Link 16.148 RAF:s 
66 stridsflygplan flög mer än 1700 stridsuppdrag under operationen.149 
 
Det australiensiska försvarsdepartementet har i sin första utvärdering bland annat 
identifierat obemannade flygande farkoster (UAV) som en förmåga som har tillfört  
                                                 
139 UK MoD (2003): Operations in Iraq, s. 10. 
140 ibid, s. 19. 
141 USAF (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 6-7. 
142 Walter J. Boyne (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 176-177. 
143 USAF (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 11 & 15. 
144 Walter J. Boyne (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 99. 
145 UK MoD (2003): Operations in Iraq, s. 14. 
146 ibid, s. 24. 
147 John Day (2003): Air Power and Combat Operations, s. 36. 
148 John Day (2003): The Tip of the Spear, a. 23. 
149 USAF (2003): Operation Iraqi Freedom, s. 7-8. 
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stora fördelar till operationens samtliga faser, främst inom underrättelseinhämtning. 
Den australiensiska försvarsmakten kommer att tillföra ekonomiska resurser för att 
snabba på den framtida utvecklingen inom området.150 Rapporten beskriver också hur 
RAAF:s hela arsenal av vapen bestod av precisionsstyrda dito. Detta medförde en 
kraftigt ökad säkerhet vid vapeninsatser oavsett om det var attacker för strategisk 
effekt eller om det var direkt understöd till markstridskrafterna. De 14 australiensiska 
F/A-18 flygplanen flög mer än 350 stridsuppdrag under operationen.151 
 
3.14 Parallell krigföring 
Enligt doktor Harlan Ullman (Center for Strategic and International Studies) hade 
den amerikanske presidenten och hans ledande generaler redan innan kriget bestämt 
sig för att operationen mot Irak skulle vara kort och intensivt. General Franks 
informerade presidenten att under de inledande dagarna av kriget skulle mer bomber 
släppas över Irak än under hela Gulfkriget. Syftet med detta var att försätta irakierna i 
ett tillstånd av chock där de helt enkelt gav upp.152 Enligt det brittiska försvars-
departementet inleddes operationen med ett samtidigt anfall mot Irak både från luften 
och på marken. Syftet med anfallet var att tidigt skapa ett överväldigande tryck mot 
den irakiska regimen för att få den ur balans och därigenom korta ner kriget.153 
 
Luftkriget genomfördes med två olika huvuduppgifter efter det att luftöverlägsenheten 
hade säkrats. Å den ena sidan så attackerades väl utvalda strategiska mål, främst i 
området runt Bagdad, samtidigt som de irakiska markstridskrafter fick utstå kraftiga 
och ihållande attacker. Oavsett vilken måltyp som anfölls så var det utifrån en önskad 
effekt och oftast med stor precision som de genomfördes.154 
 
Historikerna Murray och Scales visar att även om det över tiden kraftsamlades 
resurser mot olika typer av mål och tyngdpunkter så kvarstår det faktum att hela 
spektrumet utom befolkningen anfölls hela tiden.155 
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4. Jämförelse, analys och slutsatser 
 
4.1 Jämförelse av fall 1 och 2 gentemot Wardens teori 
Vid en första, ytlig, betraktelse av de två krigen och dess luftoperationer får man 
intrycket av att de är väldigt lika. Det går rent av att se dem som en sammanhängande 
konflikt med en tolvårig stridspaus i mitten. De huvudsakliga aktörerna är de samma, 
i vissa fall är det rent av frågan om samma individer och krigsskådeplatsen är 
densamma. Men är då verkligen dessa två olika luftoperationer lika i sitt genom-
förande eller skiljer de sig åt? I kapitel tre har operationerna beskrivits utifrån 
Wardens teori och de sex underrubrikerna utgör här i jämförelsen de variabler som 
skall klarlägga likheter eller olikheter i genomförandet. 
 
Fienden som ett system: 
På grund av Wardens centrala roll som chef för planerarna vid ”Checkmate” bär 
givetvis planen för Operation Instant Thunder klara spår av hans idéer. Hans modell 
med de fem ringarna låg till grund för hur Saddam Husseins Irak analyserades i 
planeringsfasen. Den irakiska staten bröts ned i fem olika system som i sin tur delades 
in i delsystem.  
Vid planeringen av det senaste kriget är det inte lika tydligt att Irak betraktades som 
ett system. Dock är det tydligt att planerarna utgick ifrån att flera olika funktioner i 
det irakiska samhället skulle påverkas, till exempel ledarskapet, infrastrukturen och 
den irakiska militären. Wardens modell med fem ringar har även påverkat det 
amerikanska flygvapnet på flera olika sätt. Bland annat genom att de används vid den 
högre utbildningen, andra militärteoretiker skriver om den och att några av Wardens 
före detta medarbetare vid ”Checkmate” idag sitter på ledande positioner inom 
USAF.  
 
Tyngdpunkter: 
I och med att Irak betraktades som ett system vid planeringen av Gulfkriget kom även 
Wardens idéer avseende tyngdpunkter att starkt influera arbetet. Tyngdpunkterna 
identifierades med hjälp av att Irak betraktades som ett system och de kunde  
identifieras på samtliga nivåer, strategisk, operativ och taktisk. En ytterligare signal på 
att Wardens tankar om tyngdpunkter anammats är att flera tyngdpunkter identifierades 
under processen. Trots allt innebar i vissa stycken Gulfkrigets planering att en 
tyngdpunkt fick avsevärt mycket mer uppmärksamhet än vad Warden hade tänkt sig, 
nämligen de irakiska markstridskrafterna och främst det republikanska gardet.  
Irakkriget förbereddes genom tolv års upprätthållande av flygförbudszonerna i ONW 
och OSW. Därigenom kunde flera tyngdpunkter kontinuerligt övervakas och i vissa 
fall till och med bekämpas. Gemensamt för båda luftoperationerna har varit att 
befolkningen var en tyngdpunkt som man försökt undvika att påverka med vapen. 
Tvärtom gjordes stora insatser för att undvika bekämpning av befolkningen. 
 
Slutläge: 
Inför planeringen och genomförandet av Gulfkriget hade man två enkla och tydliga 
slutlägen att beakta. Det första, Irak ut ur Kuwait, var ett mätbart mål som var enkelt 
att kontrollera om det var uppfyllt. Det andra, att Irak inte skulle utgöra något hot det  
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närmaste tio åren, var inte lika enkelt att kontrollera uppfyllandet men historien får väl 
ändå anses ha gett president George H. W. Bush och hans administration rätt. Två, 
förhållandevis enkla och relativt mätbara mål underlättade militärens planering och 
genomförande. Warden själv antyder att avslutningen av Gulfkriget inte var den mest 
genomtänkta men att de huvudsakliga målsättningarna var uppfyllda. 
Det andra kriget kännetecknas inte alls på samma sätt av tydlighet avseende slutläge 
som det första. Det finns olikheter mellan hur de två största koalitionspartnerna, USA 
och Storbritannien, uppfattade det önskade slutläget. Båda aktörerna hade flera mål 
med kriget och av dem var flera svåra att kontrollera om de är uppfyllda. 
Samstämmigheten i målsättningar mellan krigen ökar om man jämför de mål som var 
uppsatta för luftoperationerna. Vid de båda luftoperationerna var fem uppgifter 
identifierade och majoriteten av dem överensstämmer med varandra. 
 
Kontroll av luftrummet: 
Upprättandet av luftöverlägsenhet över Irak och Kuwait var en förutsättning för att de 
övriga faserna i Operation Desert Storm skulle kunna genomföras. Koalitionen 
lyckades relativt snabbt upprätta luftöverlägsenhet, dock kvarstod ett luftvärnshot som 
främst möttes med taktikanpassning men även med bekämpning. 
Inför Irakkriget var till stora delar luftöverlägsenheten redan etablerad i och med 
ONW och OSW. Det luftvärnshot som fanns i det föregående kriget kunde än mer 
effektivt bemötas med teknisk överlägsenhet, smygteknik och elektronisk krigföring i 
detta krig. Vissa bedömare hävdar att koalitionen i och med detta lyckades uppnå 
luftherravälde under Irakkriget. I de båda krigen kunde man konstatera att och i och 
med att Irak förlorade kontrollen över sitt eget luftrum så låg landets i stort sätt 
hjälplöst och var oförmöget att förhindra attacker mot samtliga mål i systemet. 
 
Kraftsamling och modern teknik: 
Under Gulfkriget visades för första gången vad som är möjligt på grund av smyg-
teknik. Ett fåtal flygplan kunde uppträda på ett helt nytt sätt i stridsrummet och detta 
skapade bland annat möjligheter till överraskning. Under kriget utgjorde precisions-
vapen endast en liten del (~10 %) av de använda vapnen men de kunde sättas in mot 
mål där kraven på exakthet var stora och det var också enklare att beräkna effekterna 
av varje enskilt anfall. 
 
Tiden mellan de två krigen medförde att USAF tillfördes ytterligare ett flygplan byggt 
med smygteknik, B-2 Spirit. Samtliga av koalitionens flygvapen hade modifierat sina 
flygplan och tillförts precisionsvapen. Andelen precisionsvapen under Irakkriget hade 
stigit till ~70 %. Även andra teknikområden hade utvecklats och tillförde nya 
förmågor till koalitionen, rymden (kommunikation och navigering), nätverksbaserat 
försvar och obemannade flygande farkoster för att nämna några. 
 
Parallell krigföring: 
Wardens idéer om parallell krigföring fick genomslag i genomförandet av Gulfkriget. 
Tankarna om Irak som ett system med flera tyngdpunkter, snabbt upprättande av luft-
överlägsenhet och tillgången till modern teknik möjliggjorde parallell krigföring. Det 
verkar snarare har varit begränsningar i den konceptuella uppfattningen om krigföring  
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som begränsade användandet av den parallella krigföringen. Allt eftersom kriget 
fortskred ökade inslagen av parallell krigföring. 
Under Irakkriget kunde mål inom alla delar av det irakiska samhället attackeras 
samtidigt, det enda delsystem som inte anfölls var befolkningen. I och med att 
luftöverlägsenheten redan var säkrad kunde koalitionens luftstridskrafter omedelbart 
påbörja parallella attacker mot för att uppnå strategiska, operativa och taktiska 
effekter. 
 
Sammanställning: 
 Fall 1 - Gulfkriget Fall 2 - Irakkriget 
Fienden som ett system Ja, helt. Ja. 
Tyngdpunkter Ja, delvis.  Ja. 
Slutläge Tydligt. Mindre tydligt, gränsande 

till otydligt. 
Kontroll av luftrummet Ja, luftöverlägsenhet. Ja, luftherravälde. 
Kraftsamling/modern 
teknik 

Ja, till viss del. Ja, till största delen. 

Parallell krigföring Ja, delvis. Ja, helt. 
Tabell 3: Jämförelse av fall 1 och 2. 

 
Tabell 3 ger en enkel sammanställning av jämförelsen av fall 1 och 2 gentemot 
Wardens teori.  
 
4.2 Analys och slutsatser 
Klarläggandet av Wardens teori och den empiriska studien av de två fallen, Gulfkriget 
och Irakkriget ledde fram till ett underlag som kunde jämföras utifrån de variabler 
som utgör kärnan i teorin.  
 
Analys: 
Analysen av jämförelsen ger för handen att båda luftoperationerna i stort sätt genom-
fördes på samma sätt. De uppvisar fler likheter än skillnader. 
  
Likheterna består i att i båda fallen betraktades Irak som ett system bestående av 
delsystem. Denna systemsyn innebar också att hanteringen av tyngdpunkter var 
likartad och att man ansåg att det fanns mer än en tyngdpunkt som kunde och skulle 
påverkas. Insikten om nödvändigheten av kontroll över luftrummet var lika stor vid 
båda konflikterna. Skillnaden bestod mest i hastighet i att uppnå kontrollen och i fallet 
med Irakkriget är det frågan om en intensiv verksamhet inom ONW och OSW som  
bäddade för det gynnsamma läget. Ytterligare en likhet mellan krigen är det effektiva 
användandet av modern teknik som möjliggör kraftsamling på ett helt nytt sätt. 
Samtidigt öppnar sig nya möjligheter till att uppnå överraskning. 
 
Skillnaderna mellan operationerna återfinns främst inom variablerna slutläge och 
parallell krigföring med en fördel åt vartdera håll för Wardens teori. För Gulfkriget 
fanns det få, enkla och mätbara slutlägen. För Irakkriget var förhållandet i stort sätt 
det motsatta med många, komplicerade och svårligen mätbara mål. Det senare 
försvårar arbetet för de militära beslutsfattarna vid både planering, genomförande och  
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avslutande av operationer. Vad avser parallell krigföring verkar skillnaderna mellan 
operationerna främst ligga i befälhavarnas förmåga att tänka i en parallellt snarare än 
seriellt. 
 
Slutsatser: 
Vilka slutsatser står då att finna efter denna undersökning? Den första och mest 
övergripande slutsatsen är den att de båda luftoperationer i stort sett genomfördes på 
samma sätt om man betraktar dem utifrån Wardens teori. Som både jämförelsen och 
analysen visar har operationerna fler likheter än skillnader i sitt planerande och 
genomförande. Det är tydligt att Wardens idéer om fienden som ett system har haft 
genomslag och varit till hjälp vid båda operationernas framtagande och utförande. 
Nära kopplat till systemtanken är identifieringen av tyngdpunkter. Vid planeringen av 
operationerna har det varit tydligt vilka tyngdpunkter som man önskar påverka och 
vilken effekt man vill uppnå. 
En ytterligare slutsats blir att teorin synes vara tillämpbar vid konflikter mellan 
nationalstater. Mycket talar för att en analys som tar sin utgångspunkt i systemtanken 
med dess identifiering av tyngdpunkter och ett genomförande som sker parallellt med 
stöd av modern teknik har stora chanser till framgång oavsett vilken organisation som 
utgör fienden.  
Kopplat till detta finns en tredje slutsats nämligen behovet av ett tydligt slutläge. Vad 
skall man planera och genomföra mot och hur vet man att man har nått dit? Även om 
historien har visat att Gulfkriget sannolikt avslutades lite för tidigt och oplanerat ger 
undersökningen för handen att där fanns ett tydligt slutläge som alla kunde förhålla 
sig till och det ökade effektiviteten i operationen som sådan. Den militära delen av 
Irakkriget är officiellt avlutat men det är tydligt att flera av målen i slutläget inte är 
uppnådda. Det verkar till och med vara så att några av målen var fabricerade och 
därigenom var omöjliga att uppnå. Framtida undersökningar får visa om så var fallet. 
Den fjärde och avslutande slutsatsen omfattar kontroll av luftrummet och parallell 
krigföring men även kraftsamling och modern teknik. Den tydligaste delen här är att 
kontroll av luftrummet är av mycket stor betydelse, om inte till och med av avgörande 
betydelse. Tillgång till luftöverlägsenhet eller luftherravälde gör det möjligt att 
genomföra parallell krigföring med acceptabla risker. En slutsats är att den parallella 
krigföringen fungerar och att den medför ett snabbare krigsförlopp. Den moderna 
tekniken har möjliggjort en snabb kontroll av luftrummet och den parallella 
krigföringen men också omdefinierat begreppet kraftsamling. Idag består kraftsamling 
av effekt snarare än gårdagens tolkning av stor volym. 
 
4.3 Diskussion 
Finns det då en allmängiltighet i Wardens teorier? Efter denna relativt begränsade 
undersökning är det svårt att ge ett entydigt svar på den frågan men det verkar finnas 
drag av allmängiltighet i teorin. Det är inte orimligt att antaga att de flesta 
organisationer som vi kan tänka oss att bekämpa med militära maktmedel kan 
analyseras utifrån Wardens teori om fienden som ett system. Om teorin kan tillämpas 
mot en irrationell aktör som använder sig av asymmetriska metoder kvarstår att 
undersökas. Jag tror att de allra flesta organisationer uppvisar alla eller de flesta av 
ringarna i Wardens modell. När en nationalstat undersöks framstår delarna i ett klart 
och tydligt ljus som funktioner. Det kan fortfarande vara en utmaning för under- 
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rättelsetjänsten att fastställa deras exakta antal och geografiska placeringar. Är det 
frågan om en terror organisation som är fienden är fortfarande Wardens modell 
användbar. Även organisationer som dessa består av de olika ringarna. Utmaningen 
här för planerarna är att förstå organisationen, det vill säga att skapa sig en kulturell 
och idémässig uppfattning om fienden. Flera av dessa organisationer uppträder dolt i 
en nätverksliknande struktur som är svårare att upptäcka men trots allt inte osynlig. 
Att gå så långt som Warden själv gör när han hävdar att modellen med de fem 
ringarna är tillämpbara på alla tänkbara organisationer är sannolikt en fråga om att 
vara allt för vidlyftig i resonemanget. Det är sällan som en modell kan beskriva och 
täcka samtliga tänkbara fall. Modellens uppgift är att vara ett förklarande och 
stödjande redskap i planeringsprocessen som skall leda fram till det önskade slutläget. 
Det är inte en absolut sanning som alltid är giltig och som måste följas vid varje 
tillfälle. 
 
Kan man då lyckas för bra när man använder sig av Wardens teori? En central idé för 
Warden är att påverka fiendens vilja så att han ger upp. Jag har berört förhållandet att 
det här krävs att fienden är en rationell aktör. I fallet med Gulfkriget insåg Saddam 
Hussein att slaget var förlorat och att det var dags att förhandla om freden. För honom 
var det alltså värt att gå med på de eftergifter som krävdes av Irak. Jämför man detta 
med vad som hände i Irakkriget som är bilden inte lika entydig. Med förde det oklara 
slutläget att koalitionen inte visste när det var dags att sluta med delar av 
bekämpningen. Det verkar som om den kraftfulla påverkan som koalitionen utövade 
mot Irak fick till följd att en systemkollaps uppstod. Systemkollaps omnämns ibland 
som en målsättning för militära operationer men i det här fallet verkar det inte ha 
medfört ett avslutande av konflikten. Snarare synes det ha uppstått en avsevärt mycket 
mer komplicerad situation där koalitionen fortfarande försöker identifiera vilken ny 
organisation man har att göra med. Kan det vara så att Wardens teori i sin 
(okontrollerade) extrem medför nya och negativa konsekvenser som är svåra att 
överblicka? Ett sätt att undvika detta är tydliga målsättningar i planeringsarbetet men 
en ytterligare kvalitetssäkring kan vara att det genomför krigsspel vid framtagandet av 
operationsplaner. 
 
Enligt mitt förmenande finns det ett tydligt samband mellan systemsynen och 
framtagandet av tyngdpunkterna. Genom att tillämpa Wardens modell med de fem 
ringarna blir det enklare att identifiera tyngdpunkterna. Det finns alltså även här en 
allmängiltighet i Wardens idéer. Frågan om det endast kan finnas en tyngdpunkt eller 
det kan finnas flera är i sig självt en intressant diskussion. För den militäre planeraren 
och befälhavaren är dock det viktigaste att man inom den egna organisationen har en 
gemensam uppfattning avseende begreppen. I den svenska Försvarsmakten är det 
fastställt att det kan finnas fler än en tyngdpunkt.156 Som synes stämmer detta väl 
överens med Wardens syn. Ett område som kan vara väl värt att utforska vidare är 
Wardens tankar kring The Prometheus Process som sannolikt kan utveckla den 
operativa planeringen. I den modellen lägger Warden stor vikt vid framtidsdesignen 
och avslutningen, med andra ord är det frågan om att bland annat fokusera på det 
önskade slutläget. Allt pekar på att sannolikheten för att lyckas med en militär  
                                                 
156 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 78. 
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operation ökar avsevärt om man redan vid planeringen har fastställt det önskade 
slutläget och hur operationen skall avslutas. Framsynthet och enkelhet bör vara två 
honnörsord i detta sammanhang. En annan viktig del i hur man når fram till slutläget 
är de skador som man åsamkar fienden. Kan effekterna av bekämpningen vara för 
effektiva? Det vill säga finns det en risk för att vissa attacker och effekterna av dem 
kan vara kontraproduktiva? Självklart så finns den risken och därför är det viktigt att 
man i den så kallade målprocessen (targeting process) beaktar tyngdpunkternas 
(målens) förhållande till det önskade slutläge. Alltså skall bekämpning endast ske på 
ett sådant sätt som säkerställer att effekterna på tyngdpunkten överensstämmer med 
det önskade slutläget. 
 
Warden fäster stor vikt vid kontrollen av luftrummet och där finns det ingen 
anledning att betvivla honom. Den som har kontroll över luften kan också påverka 
den andre på ett mest avgörande sätt. Även om jag som flygvapenofficer vet om att i 
stort sätt allt går att åstadkomma med luftmakt så finns det skillnader mellan mig och 
min kollega Warden. Han tror att luftstridskrafterna ensamma kan avgöra militära 
konflikter och här kan jag inte helt och hållet hålla med. I många, om inte de flesta, 
konflikter kan flygvapen och luftstridskrafterna vara avgörande men de är inte på 
något sätt allenarådande. Det finns ett behov i framtida konflikter att kunna nyttja 
samtliga arenor och därmed finns det en roll för alla stridskrafter att spela. Den 
gemensamma striden är effektivare och det är någonting som vi måste eftersträva i 
och med att det minimerar risker, kostnader och lidande. För samhällen som det 
svenska är det nödvändigt att vi behåller kontrollen över det egna luftrummet på 
grund av att många av samhällsfunktionerna annars kan påverkas negativt från 
luftarenan av en fiende. Effekterna av att någon annan skulle kontrollera luftrummet 
över Sverige skulle få ödesdigra konsekvenser och i stort sätt betyda att landet är 
utelämnat åt fiendens godtycke. Är då alla samhällen eller organisationer lika 
beroende av luftrummet? Sannolikt så varierar graden av beroende mellan olika 
organisationer och därigenom vikten av att vi eller dem kontrollerar luftrummet. Det 
verkar dock som om luftrummet spelar roll för terror organisationer. Jämför med de 
två olika ”krigen” mot terror som USA bedriver i Afghanistan och som Israel 
genomför på Gaza och Västbanken där luftmakt utgör en viktig del av krigföringen. 
 
Dessa två krig och Wardens teori påtalar vikten av att använda modern teknik på rätt 
sätt. Den nya tekniken medför i sig nya möjligheter men det är avgörande att vi som 
människor utvecklar konceptuella tankar och metoder för hur vi vill använda 
tekniken. Det är först när de två kombineras som den verkliga effekten kan komma till 
nytta, det vill säga att det har uppstått synergi. Här kan man säga att de senaste tjugo 
årens tekniska framsteg har medfört en kraftigt stegrad förmåga som har tillförts luft-
stridskrafterna. På sätt och vis kan man säga att denna tekniska utveckling har gjort 
det möjligt att till en avsevärt större del kunna tillämpa de idéer som de ”gamla” luft-
maktsteoretikerna Douhet, Trenchard och Mitchell framförde för ungefär 80 år sedan. 
Det är också intressant att betänka Wardens synpunkter på det paradigmskifte som har 
inträffat i och med tillgången till precisionsvapen. Som militära planerare och 
befälhavare måste vi ändra fokus från att hantera missar till att hantera träffar i vår 
målvalsprocess. Från att ha hanterat system (flygplan och vapen) som byggde på ett 
stort antal flygplan med många bomber där de allra flesta missar och endast ett fåtal  
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träffar, exempelvis B-17 Flying Fortress under andra världskriget, via Gulfkriget och 
F-117 Nighthawk med en bomb som nästan alltid träffar över till nutid och Irakkriget 
med dess B-2 Spirit, som släpper flera bomber som sällan missar målet, har verkligen 
medfört en stor förändring i hur vi som yrkesmän måste förhålla oss till luftmakt. 
Även om det svenska flygvapnet inte besitter förmågan till vissa delar av det som 
genomfördes under Irakkriget tillhör det en av de tekniskt mest avancerade luftstrids-
krafterna i världen. Utmaningen för de svenska flygvapenofficerarna är gå från att 
vara tekniskt orienterade till att vara mer konceptuella, det vill säga att de lägger 
tonvikten vid att bearbeta idén, i sitt arbete med att utveckla luftstridskrafterna. 
 
Allt det som jag har diskuterat här tidigare ger vid handen att parallell krigföring 
kommer sig ganska så naturligt. Vare sig man ser på krig som konst eller hantverk så 
skall det utföras korrekt och effektivt. Allt som oftast blir det frågan om dödande av 
andra människor och i värsta fall av en själv. Detta medför att man skall söka efter de 
metoder som är mest effektiva, medför minst risker och kostnader för den egna 
organisationen och åsamkar fienden minsta möjliga lidande. När jag ser hur Wardens 
idé om parallell krigföring har tillämpats på krigen Irak, 1990-1991 0ch 2003, verkar 
det vara en metod som väl passar in på kriterierna för effektiv krigföring. Finns det då 
några risker med den parallella krigföringen? En av riskerna om den genomförs utan 
att man har beaktat vad det önskade slutläget är och vilka effekter man vill uppnå på 
tyngdpunkterna kan operationen komma att bli ett redskap för en ohejdad förstörelse. 
Detta i sig medför problem, utöver det moraliska dilemmat, att den massmediala 
uppmärksamheten kan bli kontraproduktiv och det är ett svårhanterligt problem både 
för oss själva som yrkesmän men även för våra uppdragsgivare, politikerna. Kopplat 
till detta är även problemet att en ”okontrollerad” parallell operation sannolikt bryter 
mot de regler som finns inom folkrätten och internationell rätt. En annan risk med 
parallell krigföring är kraftsplittring. Om allt för stort antal mål skall bekämpas kan 
det medföra att resurserna sprids ut och effekterna uteblir. Båda dessa risker kan, och 
måste, hanteras i planeringsprocessen. Ett tydligt definierat slutläge är nödvändigt för 
att lägga ramen för den processen. När tyngdpunkterna identifieras och de önskvärda 
effekterna fastställs har en kvalitetssäkring genomförts som förhindrar att de nämnda 
riskerna inträffar. 
 
Analysen och slutsatserna ger vid handen att de båda luftoperationerna genomfördes 
till stora delar på ett likartat sätt betraktat utifrån Wardens teori. Operationerna i Gulf-
kriget och Irakkriget uppvisar fler likheter än skiljaktigheter och de skillnader som 
finns är relativt små. 
 
I den här uppsatsen har jag endast arbetat med de två olika luftoperationerna. Både 
Warden och jag har vår bakgrund inom respektive flygvapen och hans mest kända 
bok, The Air Campaign, har ett tydligt fokus på luftstridskrafterna. Betyder detta att 
Wardens teori och denna uppsats bara är intressant och användbar för personer som 
verkar inom luftmakten? Flertalet av Wardens tankar är applicerbara på samtliga 
stridskrafter och teorin kan användas vid operativ planering. Dock hävdar Warden att 
luftstridskrafterna är unika i sin förmåga att påverka många av fiendens tyngdpunkter. 
Detta kan förklaras med flygstridskrafternas grundläggande egenskaper och relativa  
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fördelar.157 I de grundläggande egenskaperna finner man; perspektiv, hastighet, 
räckvidd och manöverförmåga. När dessa egenskaper kopplas samman med de 
relativa fördelarna; rörlighet, responsförmåga, flexibilitet och mångsidighet uppstår 
den unika förmåga att påverka som Warden påtalar. 
 
Är då Wardens teorier tillämpbara för en liten nation som Sverige med begränsade 
resurser? Ja, till den allra största delen vill jag påstå. Vi kan svårligen genomföra en 
operation som innehåller alla ingredienser om motståndaren är en stat med väl 
utvecklat försvar om vi är ensamma. Sannolikheten för att detta skall ske inom den 
närmaste framtiden får väl anses som väldigt liten. Däremot kan Sverige mycket väl 
anamma Wardens teorier om de framtida uppdragen kommer att vara av fredsfram-
tvingande karaktär i de delar av världen som är mindre väl utvecklade. För tillfället 
har Sverige ha ett ökat fokus på militära operationer i Afrika. Just nu finns det svensk 
militär personal på plats i Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien/Eritrea, Liberia 
och Sierra Leone och det planeras för insatser i Sudan. Här kan Sverige mycket väl 
antaga rollen av att vara den nation som är sammanhållande för operationen och vara 
så kallad lead nation. Att i den typen av operationer kombinera Wardens teori med 
den svenska ledningsmetoden uppdragstaktik158 och den höga tekniska nivå som 
Försvarsmakten besitter kan flera positiva synergieffekter uppstå. Bland annat så ökar 
Sveriges internationella prestige och inflytande men även det faktum att insatserna 
kan leda till positiva resultat för den aktuella regionen och dess befolkning kan man 
inte bortse ifrån. Ett aktivt deltagande i operationer ökar personalens kunskaper och 
färdigheter. Vidare kan detta engagemang, där svensk förvarsmateriel används för 
skarp verksamhet, ge ett positivt stöd till försvarsindustrin.  
Ett annat tänkbart scenario är att Sverige ansluter sig till en militär koalition, 
permanent eller ad hoc, och där spelar rollen som bärare av särskilda speciella 
kompetenser. Antingen fokuserar vi på de områden där vi redan är kompetenta eller så 
väljer vi att kraftsamla på de förmågor som är mest efterfrågade. Den oro som ibland 
visas inom Försvarsmakten för så kallad nischning är i sig ingenting nytt. Allt sedan 
1960-talet då det uppstod en obalans i förhållandet tilldelade ekonomiska resurser och 
uppgifter för Försvarsmakten har nischning genomförts. För flygvapnets vid-
kommande kan bland annat nämnas nedläggningen av det kvalificerade höghöjds-
luftvärnsrobotsystemet Rb68 Bloodhound eller valet att inte utveckla en lång-
räckviddig version av flygplan 37 Viggen. Oavsett på vilka grunder, ekonomiska eller 
politiska, som valen genomförs måste de vara logiskt underbyggda och passa in i den 
helhet som Försvarsmakten skall utgöra. 
Jämför med Australiens roll i Östra Timor eller i Irak, det är två exempel som visar på 
möjligheter för små stater med begränsade resurser att spela en viktig roll i det inter-
nationella samfundet. I Förenta Nationernas insats på Östra Timor spelade Australien 
rollen som lead nation där man ställde upp med förband ur samtliga försvarsgrenar 
men framför allt ledde den militära operationen. Under Irakkriget utgjorde Australiens 
bidrag till koalitionen endast en mycket liten andel räknat i personal och plattformar. 
Trots det ringa antalet kom Australien att spela en betydande roll då de kunde ställa  
 

                                                 
157 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 78-87. 
158 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 90. 
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upp med högkvalitativa förband med förmågor som kompletterade de övriga i 
koalitionen. 
 
5. Fortsatt forskning 
 
Ett intressant område för fortsatt forskning inom Wardens teorier är hans syn på hur 
helheten i en operation kan belysas med modellen The Prometheus Process, som han 
beskriver i Modern Competitiveness Theory.159 Sannolikt kan den modellen användas 
för att uppnå högre kvalitet i operativ planering. Modellen visar också på ett mycket 
tydligt sätt på vikten av att det önskade slutläget är klarlagt och allmänt känt för de 
som arbetar med processen. Det vore intressant att undersöka om modellen The 
Prometheus Process kan effektivisera svensk operativ planering. 
 
Ytterligare ett område som kan vara intressant för fortsatt forskning är den rörande 
önskade slutlägen. Ökar tydliga och mätbara slutlägen effektiviteten i den operativa 
planering och dess genomförande? 
 
Ett tredje område som kan vara värt att studera är hur pass tillämpbar är Wardens teori 
om det är en irrationell aktör som är fienden. Sannolikt så uppträder denne aktör på ett 
asymmetriskt sätt och är det då möjligt att analysera och agera gentemot honom 
utifrån Wardens teori? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
159 John A. Warden III (2002): Modern Competitiveness Theory, s. 216-235. 
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6. Definitioner och förkortningar 
 
6.1 Definitioner 
I huvudsak kommer definiering av begrepp i den här uppsatsen att baseras på de 
definitioner som är gjorda inom Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan. 
 

• Avgörande punkter – tyngdpunkten är beroende av ett antal avgörande punkter från vilka 
den kan påverkas.160 

• Direkt metod – strävan att direkt, eller över avgörande punkter, angripa motståndarens 
identifierade tyngdpunkt. Motståndarens starkaste sidor undviks ej.161 

• Flygstridskrafter – är de stridskrafter som verkar från luftarenan, samt de bas- och 
strilförband som understödjer dessa.162 

• Fördelaktigt luftläge – anses råda när motståndarens luftstridskrafter inte på ett avgörande 
sätt kan påverka våra möjligheter till framgångsrika flyg-, sjö- och landoperationer.163 

• Indirekt metod – är ett verktyg för att, med begränsningar i medel och metoder, kunna uppnå 
strategiska, operativa eller taktiska mål i fred, kris och krig. Ett systematiskt nyttjande av 
motståndarens svagaste sidor.164  

• Kontroll av luftrummet – beskriver i vilken omfattning luftförsvaret förmår att skydda egen 
befolkning, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner mot luftangrepp, vilken grad av 
handlingsfrihet vi har att genomföra våra mark-, sjö- och luftoperationer utan påverkan från  
motståndarens luftstridskrafter samt i vilken utsträckning motståndaren förvägras detsamma. 
De olika graderna är luftherravälde, luftöverlägsenhet och gynnsamt (fördelaktigt) luftläge.165 

• Luftarenan – omfattar luftrummet ovanför jordens yta samt rymden.166 
• Luftherravälde – råder när motståndaren antingen inte förfogar över luftstridskrafter eller då 

dessa inte på något sätt kan påverka händelseförloppet  
i eller från luftarenan.167 Begreppet gynnsamt luftläge används även i Doktrin för 
luftoperationer. 

• Luftoperation – är en operation som utförs av luftstridskrafter.168 
• Luftstridskrafter – är stridskrafter vilka militärt använder eller stödjer användandet av 

luftarenan. Luftstridskrafterna består av flygstridskrafter och de luftvärnssystem som ingår i 
luftoperationer.169 

• Luftöverlägsenhet – beskriver en situation då kontrollen av luftrummet under en viss tid eller 
över ett visst område är så omfattande att motståndarens luftstridskrafter inte kan påverka våra 
luftoperationer på ett avgörande sätt.170 

• Luftvärn – är mark- och sjöstridskrafter som verkar mot mål i luftarenan och som ingår i en 
luftoperation.171 

• Slutläge – beskriver de politiska eller militära förhållanden som skall råda när målen är 
uppnådda och operationen kan avslutas.172 

• Systemchock – uppstår när samordningen i ett system upphör och vitala delar slutar att 
fungera eller blir irrelevanta. I vissa fall leder detta till systemets totala sönderfall.173 

                                                 
160 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 78. 
161 ibid, s. 84. 
162 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 226. 
163 ibid, s. 226. 
164 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 82. 
165 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 227. 
166 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 39. 
167 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 227. 
168 ibid, s. 228. 
169 ibid, s. 228. 
170 Försvarsmakten (2004): Doktrin för luftoperationer, s. 228. 
171 ibid, s. 12. 
172 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 80. 
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• Systemsyn – erbjuder ett generellt betraktelsesätt på konflikter och militära operationer och 

underlättar problemlösningen.174  
• Tyngdpunkt – avser den eller de faktorer på vilka parterna i en konflikt baserar sin förmåga 

till kamp. Detta kan avse specifika förmågor, eller deras fysiska, konceptuella och moraliska 
förutsättningar.175 

 
6.2 Förkortningar 

• ACTS – Air Corps Tactical School 
• ATO – Air Tasking Order 
• AUS - Australia 
• CC – Combatant Commander 
• Joint STARS – Joint Surveillance Target Attack Radar System 
• JTIDS – Joint Tactical Integrated Distribution System 
• MoD – Ministry of Defence 
• NEC – Network Enabled Capability 
• PGM – Precision Guided Munitions 
• POL – Petrol, Oil and Lubricant 
• OIF – Operation Iraqi Freedom 
• ONW – Operation Northern Watch 
• OSW – Operation Southern Watch 
• RAAF – Royal Australian Air Force 
• RAF – Royal Air Force 
• SAM – Surface-to-Air Missile 
• STO – Space Tasking Order 
• UK – United Kingdom 
• US – United States 
• USA – United States of America 
• USA – United States Army 
• USAF – United States Air Force 
• UAV – Unmanned Aerial Vehicle 
• USCENTAF – United States Central Air Forces 
• USCENTCOM – United States Central Command 
• USMC – United States Marine Corps 
• USN – United States Navy 
• WMD – Weapons of Mass Destruction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
173 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 81. 
174 ibid, s. 82. 
175 ibid, s. 78. 
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