
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats 19100:2028 
ChP 02-04 2004-06-03 
Mj Martin Vobora   
 
 

 

FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

KrV C:3 ”Krigsvetenskap, C-uppsats” 
Författare Kurs 
Mj Martin Vobora F20 ChP 02-04 
FHS handledare Tel 
Fil.lic. Joacim Rydmark, Övlt Claes Bergström  
Uppdragsgivare Beteckning Kontaktman 
KVI Luft 19100:  

Kan Flygvapnet luftförsvara Sverige? 

En studie om Flygvapnets möjligheter att ingripa mot asymmetriska hot i fredstid. 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i de dramatiska händelserna i USA den 11 september 2001. 
Det amerikanska samhället och hela den västerländska världen togs på sängen av en terrorattack 
vars resultat och konsekvenser sällan har skådats. Den genomfördes på ett sätt som det ameri-
kanska luftförsvaret inte var förberett på att möta. De västerländska försvarsmakterna är upp-
byggda för att möta konventionella hot. Så är även det svenska luftförsvaret som baserar sin upp-
byggnad på en hotbild från det kalla kriget.  Med asymmetri som teoretiskt ramverk beskriver 
denna uppsats de nya hotbilder som storskalig terrorism utgör. Den baserar sig på de asymmet-
riska kategorier som de amerikanska forskarna Steven Metz och Douglas Johnson presenterar. 
Uppsatsen undersöker, utifrån det scenario som utspelade sig i USA, det svenska flygvapnets 
agerande, perioden kring 11 september, och möjligheter att ingripa mot asymmetriska hot. Upp-
satsens slutsats är att det svenska flygvapnet höjde beredskapen och löste sin tilldelade uppgift: 
att hävda den territoriella integriteten med IKFN som grund. Uppsatsen ger svar på att dessa 
insatsregler är utformade utifrån en hotbild baserad på en symmetrisk motståndare i ett konven-
tionellt krig. Huvudslutsatsen är att de nu föreliggande insatsreglerna inte är tillräckliga för att 
möta de nya asymmetriska hotbilderna där storskalig terrorism är en metod. 
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Abstract 
 
This essay has its starting point in the dramatic events that took place in the 
USA on 11 September 2001. American society and the whole western world 
were caught by surprise by a terrorist attack whose devastated results and con-
sequences no one could have foreseen. It was conducted in a way the North 
American Air Defence had not anticipated and therefore was not prepared to 
meet. The western armed forces are built up to meet conventional threats. 
Likewise the Swedish Air Defence is built up from a threat assessment based 
on the Cold War. With asymmetric warfare as a theoretical framework this 
essay describes the new threats that large-scale terrorism is an example of. It is 
based on the asymmetric categories that the American scientists Steven Metz 
and Douglas Johnson present. The essay examines, on basis of the scenario that 
took place in the USA, the Swedish Air Force`s possibility to intervene against 
asymmetric threats. The conclusion of the essay is that the Swedish Air Force 
raised its alert status and solved its main task: to maintain the territorial integ-
rity on the basis of IKFN. IKFN is the foundation for the Swedish Rules of 
Engagement in peacetime and neutrality. The essay states that these ROEs are 
formed on the basis of a threat assessment of a symmetric opponent in a con-
ventional war. The main conclusion is that the current Rules of Engagement 
are not sufficient to meet the new asymmetric threats where large-scale terror-
ism is a method. 
 
Keywords: 11 September, asymmetric warfare, Rules of Engagement, Swed-
ish Air Force 
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1. Inledning  
 
I strid möts arméer vanligtvis efter förutsägbara manövrer. Segern, däremot, 
vinns efter oförutsägbara drag. Den som behärskar överraskandets konst får 
därför möjligheter obegränsade som himmel och jord och outsinliga som flo-
derna.1 

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställningar  
 
Tisdagen den 11 september 2001. Vi behöver idag bara nämna detta datum så 
tänker människor över en stor del av världen på samma sak. Världens enda 
kvarvarande supermakt blev utsatt för en attack som krävde drygt 3000 männi-
skors liv.2  Denna attack kan i den amerikanska folksjälen jämföras med ett 
annat nationellt trauma som utgörs av det japanska anfallet på Pearl Harbour 
den 7 december 1941. Även denna attack kom plötsligt och som en blixt från 
klar himmel.  
 
USA har världens största och slagkraftigaste luftmakt, bestående inte bara av 
U.S Air Force utan också av U.S Navy, U.S Marine Corps och Air National 
Guard m fl. Man föreställer sig därför att landet inte borde kunna anfallas ge-
nom luften, framförallt inte genom ett anfall på hemmaplan och på så starka 
symboliska mål som World Trade Center och Pentagon, mäktiga symboler för 
världens ledande ekonomi och militärmakt. Ändå skedde attacken den 11 sep-
tember och den fick förödande konsekvenser. Direkt blev den upptakten till 
kriget i Afghanistan och avsättandet av Talibanregimen, men det blev även 
upptakten till det världsomspännande kriget mot terrorismen. 
 
Händelserna sände en chockvåg över hela världen. Många länder världen över 
höjde sin beredskap samtidigt som man försökte förstå vad som hade hänt och 
väntade på vad som skulle ske, så gjorde även Sverige. Det svenska flygvapnet 
var en av de verksamheter som genomförde en beredskapshöjning i avvaktan 
på vad som komma skulle. Visserligen hade Sverige fått en form av förvarning 
på vad som kunde ske, men hade det svenska flygvapnet möjlighet och insats-
regler för att kunna ingripa mot ett liknande scenario som nyss hade utspelats 
på andra sidan Atlanten?  
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån de händelser som utspelat sig i USA den 
11 september 2001 undersöka vilka möjligheter, med hänsyn till gällande in-
satsregler, det svenska flygvapnet hade att agera mot ett liknande scenario. 
Sverige har, liksom de flesta andra länder, svårigheter att anpassa sig till de nya 
hotbilderna. Anpassningen är en konstant levande process som de flesta blir 
alltmer medvetna om.  
 

                                                 
1 Sun Zi (Beng, Pettersson), Krigskonst, Stockholm: Försvarshögskolan, 1999, s. 79. Hädanef-
ter: Sun Zi, (1999). 
2 http://www.cdi.org/terrorism/casualties-pr.cfm, 2003-12-15 kl 1520. 

http://www.cdi.org/terrorism/casualties-pr.cfm
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Denna uppsats skall undersöka de möjligheter som det svenska flygvapnet hade 
att agera mot ett typliknande hotbildsscenario som utspelades den 11 septem-
ber. Den skall sprida kunskap, till dem som inte dagligdags har sitt värv inom 
luftförsvarets insatsverksamhet, om komplexiteten och problemområdena i en 
verksamhet som starkt präglas av gråzoner och ett högt tempo i form av korta 
tidsförhållanden. Den vänder sig i första hand till lärare och studerande på För-
svarshögskolan men även till andra som är intresserade av ämnet. 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen avser jag att besvara nedanstående frågor:  

• Hur agerade det svenska flygvapnet i samband med den 11 september 
2001? 

• Var insatsreglerna tillräckliga för att möta denna typ av angrepp? 

1.2 Material, källkritik och metod  
 
Materialet till denna uppsats bygger enbart på öppna källor. Detta är viktigt att 
ha i åtanke när man läser uppsatsen. Frågor rörande beredskap och insatser 
hanteras olika i olika länder och är ofta omgärdade av sekretess. Huvudorsaken 
till att uppsatsen baserar sig på öppna källor är att den skall vara tillgänglig för 
alla intresserade samt att det förenklar hanteringen av materialet under framta-
gandeprocessen och färdigställandet av uppsatsen. Konsekvenserna blir dock 
att den inte blir fullständigt detaljerande i vissa sammanhang, som till exempel 
beredskapsgrader och insatstider. Det har i min undersökning inte framkommit 
om det funnits några hemliga direktiv, hade sådant förekommit hade det inte 
heller kunnat redovisas. 
 
I teoridelen har jag, i huvudsak utgått från källmaterial som utdelats på För-
svarshögskolan. Detta bedöms vara väsentligen objektivt och spegla gällande, 
västerländsk, militärteori. Avseende beskrivningen av asymmetriska kategorier 
har jag utgått från de amerikanska forskarna Steven Metz och Douglas John-
son. Deras teorier utgår från det amerikanska stormaktsperspektivet i vissa fall 
men deras definitioner av kategorier är tillämpliga även ur ett svenskt perspek-
tiv. Detta beror på att den västerländska synen i många fall är starkt präglad av 
den amerikanska och att de asymmetriska hoten utgör samma fara för alla öpp-
na västerländska samhällen. I beskrivningen av händelserna i USA har jag i 
huvudsak utgått från amerikanska källor på internet som visar en initierad re-
dovisning men där en amerikansk vinkling naturligtvis måste beaktas. 
 
Uppsatsen inleds med en teoretisk studie avseende asymmetri. Denna skall 
sedan användas som bas och utgöra en bottenplatta för att genomföra fallstudi-
erna. Utifrån den teoretiska studien väljs några asymmetriska kategorier som 
används för att beskriva händelserna i USA den 11 september. Här görs en 
kortfattad fallstudie av det amerikanska luftförsvarets agerande för att utgöra 
en referens till beskrivningen av det svenska luftförsvarets agerande. Fallstudi-
en av det svenska luftförsvarets agerande, i samband med 11 september, utgörs 
av en undersökning av dess uppbyggnad och agerande under perioden kring 
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den 11 september. Här undersöks även vilka insatsregler som styr luftförsvarets 
agerande i fredstid och vilka möjligheter de hade att ingripa mot det beskrivna 
scenariot. Undersökningen baserar sig på teoretiska studier av regelverk, men 
även på intervjuer med befattningshavare på olika nivåer. Intervjuerna har ge-
nomförts genom att respondenterna har fått ett antal frågeställningar sig tillsän-
da i förväg. Dessa frågeställningar har sedan använts som utgångspunkt vid 
själva genomförandet av intervjuerna som skett på respondenternas nuvarande 
arbetsplatser. Slutsatserna av intervjuerna har efter inarbetning i uppsatsen till-
sänts respondenterna för kommentarer. Deras synpunkter har därefter återigen 
inarbetats i uppsatsen. Med detta anser jag att man har uppnått den forsknings-
etik som är möjlig på detta område. Jag har medvetet valt att inte intervjua hög-
re chefer på de olika nivåerna utan koncentrerat mig på personer som haft en 
genomförande roll under skeendena. Jag har även utgått från mina egna erfa-
renheter då jag under den aktuella tidsperioden tjänstgjorde på det Flygtaktiska 
Kommandot (FTK). Fallstudien av det svenska flygvapnet utmynnar i att den 
första frågeställningen besvaras. De asymmetriska kategorierna används sedan 
för att analysera det svenska flygvapnets möjligheter att ingripa mot asymmet-
riska hot i fredstid. Detta leder fram till en slutsats som svarar på den andra 
frågeställningen. 
 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
 
Det svenska luftförsvaret indelas i jaktflyg, stridsledning- och luftbevakning, 
basförband och luftvärn. Stril- och basförband är understödjande funktioner för 
att möjliggöra insatser med de aktiva verkansfunktionerna jakt och luftvärn. Av 
verkansfunktionerna ingår luftvärnet, normalt inte, i den fredstida incidentbe-
redskapen. Då luftvärnet inte i ingår i den ordinarie incidentberedskapen och då 
de inte genomförde beredskapshöjningar som påverkar denna undersökning 
avgränsas det bort. Denna uppsats kommer därmed att enbart behandla de delar 
som normalt ingår i Flygvapnet. 
 
I uppsatsen jämställer jag symmetri med konventionell krigföring och asymme-
tri med okonventionell krigföring. Detta är inte helt sant och jag är klart med-
veten om att det är en grov förenkling. Jag gör denna förenkling för att ställa 
ytterligheter mot varandra och därmed markera tydligheten avseende skillnader 
i teorikapitlet. 
 
Jag beskriver att asymmetri är något som normal nyttjas av den ”svage” för att 
kompensera sina svagheter mot den ”starke”. Detta är inte heller sant utan en 
viss förenkling. Jag beskriver i teorikapitlet om asymmetriska par att även den 
”starke” kan utnyttja sig av asymmetri. Jag gör detta på ett kortfattat sätt och 
det kommer inte att användas för att besvara mina frågeställningar men det 
finns med för att jag anser att det ger en bred och bra bild av teorierna om 
asymmetri. 
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1.4 Centrala begrepp  
 
Innan vi går över till själva uppsatsen är det ett antal begrepp som behöver 
klargöras. Dessa presenteras nedanför: 
 
Doktrin är ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som ut-
gör den viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret.3 
 
Territoriell integritet utgörs av en stats förmåga att ha kontroll över tillträdet 
till dess territorium. Det innebär att man skall ha sådan kontroll av luftrummet, 
sjöhavet och angränsande landmassa att man kan upptäcka, identifiera och vid 
behov avvisa någon som obehörigen vill tillskansa sig tillträde till territoriet. 
 
Incidentberedskap är den beredskap som upprätthålls och genomförs för att 
upprätthålla den territoriella integriteten. Avseende luftförsvaret utgörs den, i 
huvudsak, av resurser för luftbevakning, stridsledning och avdelade insatsklara 
beredskapsflygplan. 
 
Insatsregler är direktiv som klargör villkoren för hur våld och andra medel får 
användas av militära styrkor vid insatser. De utgör en del av de medel som 
erfordras, såväl politiskt som militärt, för att utöva kontroll och styrning för det 
militära agerandet i specifika situationer eller under operationer. Alla insatsreg-
ler har tre syften; legalt, politiskt och militärt.4 I Sverige utgörs dessa, i huvud-
sak, av de mandat och handlingsregler som framgår av IKFN förordningen. I 
internationella sammanhang används uttrycket Rules of Engagement (ROE) för 
att beteckna insatsregler. I Sverige har vi valt att inte använda uttrycket ROE 
annat än för övning och utbildning. Detta för att det inte ska ske något missför-
stånd avseende de normala insatsreglernas omfattning och innehåll i ordinarie 
nationell verksamhet.5 

1.5 Disposition  
 
Efter det inledande kapitlet, med bakgrund, syfte, frågeställningar mm fortsät-
ter uppsatsen enligt nedan: 
 
I kapitel två beskrivs några av teorierna kring asymmetrisk krigföring och de 
medel och motmedel som kan finnas inom denna. Denna beskrivning utgör 
uppsatsens teoretiska ramverk. 
 
I det tredje kapitlet beskrivs händelserna i USA den 11 september 2001. Hän-
delserna beskrivs i ljuset av olika asymmetriska former hämtade från teori-
kapitlet. En kortfattad beskrivning ges av det amerikanska luftförsvarets age-
rande. 

 
3 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Försvarsmakten, 2004, s. 225. Hä-
danefter: DFL (2004). 
4 Ibid, s. 226. 
5 Telefonsamtal med övlt Marcus Björkgren HKV STRA, 2004-05-19. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats 19100:2028 
ChP 02-04 2004-06-03 Sid 6 (42) 
Mj Martin Vobora   
 
 

                                                

I det fjärde kapitlet beskrivs hur det svenska flygvapnet agerade i samband med 
den 11 september. Här beskrivs även vilka regelverk som är styrande för dess 
agerande. Den första frågeställningen besvaras. 
 
Kapitel fem innehåller analys och slutsatser avseende det svenska flygvapnets 
möjlighet att hantera vissa typer av asymmetriska hot. Den andra frågeställ-
ningen besvaras.  
 
I det sjätte kapitlet görs en syntes av händelserna i samband med den 11 sep-
tember.  
 
I det sjunde kapitlet beskrivs kortfattat vad som har skett efteråt avseende 
Flygvapnets möjlighet att ingripa mot asymmetriska hot.  
 
I det åttonde kapitlet ges några förslag till fortsatta studier. 
 
I det nionde kapitlet presenteras den litteratur och de källor som använts.  
 

2 Asymmetrisk krigföring som teoretiskt ramverk 
 
Den moderna tidens nya hot, med konflikter andra än traditionella krig, ställer 
militära styrkor inför nya problem. För att en våldsam konflikt skall kallas krig 
måste den vara en verklig konflikt som är socialt eller sedvanemässigt accepte-
rad i det samhälle den berör. Kriget är då en socialt accepterad form av våld-
sam lösning på en konflikt.6 Vad som utgör ett krig skulle alltså bero på om det 
är socialt accepterat hos dem det berör. Om kontrahenterna utgörs av två olika 
samhällstyper och kulturer kan det uppstå problem i tolkningen av detta. Väs-
terländska militära styrkor har till största delen varit uppbyggda för att möta 
konventionella motståndare med traditionella medel. Detta har under lång tid 
gällt för styrkor i västvärlden och det har även format de handlingsregler, ROE, 
som har styrt deras våldsanvändning. Dessa är baserade på regelverk som för-
söker skapa lagar för krigföringen i hopp om att kunna skapa så humana ramar 
som möjligt kring ett, i många stycken, smutsigt hantverk. Exempel på detta är 
Haag- och Genéve konventionerna. 
 
Inom alla typer av krigföring leder skapandet och användandet av nya medel 
från ena sidan vanligtvis till utvecklande av motmedel från den andra sidan. 
Det är den eviga kampen om medel och motmedel. Det är inte sällan som mili-
tärmakt har dragit erfarenhet av tidigare konflikter och utvecklats för att hante-
ra de scenarier som varit. Detta gäller även reglerna som omgärdar omständig-
heterna kring militärmaktens användning. 
 

 
6 Wright Quincy, Definitions of War (War, Ed Freedman L), Oxford: Oxford University Press, 
1994, s. 69. Hädanefter: Wright (1994). 
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Asymmetrisk krigföring är per definition en krigföring mellan ojämnbördiga, 
disproportionella, parter.7 Den brittiske generalmajoren Tony Milton definierar 
det som: 
 
Actions undertaken by state or non-state parties to circumvent or negate an 
opponent`s strengths and capitalise on perceived weaknesses by exploiting 
dissimilarities (including values, strategies, organisation and capabilities) with 
a view to achieving disproportionate effects and gaining the instigator an ad-
vantage, either not attainable through conventional means or more cost effec-
tively.8 
 
Det är således den svages möjligheter att påverka den starke. Ur den svages 
perspektiv bygger krigföringen på att undvika motståndarens starka sidor och 
istället angripa där denne är sårbar. Dessa sårbarheter kan utgöras av värde-
ringar, strategier, organisation eller förmågor. Attacken den 11 september kan 
ses som ett exempel på asymmetrisk krigföring, där den underlägsne, svage, 
skapade ett nytt medel för att angripa en överlägsen motståndare. Händelserna 
påvisade ett flertal problemområden som den västerländskt tänkande och orga-
niserade stormakten hade för att kunna möta den typen av hot. På samma sätt 
ställdes det svenska flygvapnet inför ett flertal problemområden och ett antal 
kända och okända brister kom i dager och avgörande frågor ställdes på sin 
spets av de inblandade aktörerna. Till exempel får vi skjuta ner ett kapat civilt 
passagerarflygplan? 
 
Denna uppsats har tankarna om asymmetrisk krigföring som teoretiskt ram-
verk. Uppsatsen kommer att beskriva den asymmetriska krigföringens syfte 
och de problem som en västlig militärmakt, Sverige, har för att kunna möta 
den. Genom att anknyta till asymmetri som krigföringsmetod kommer analys-
delen att visa om de då gällande handlingsreglerna för svenska luftförsvaret var 
tillräckliga för att möta denna nya typ av hot och den krigföringsmetod som 
användes mot USA den 11 september 2001. 
 

2.1 Asymmetri – nyhet eller gammal konst? 
 
Det första som kan konstateras är att asymmetrisk krigföring inte är något nytt. 
I grund och botten handlar det om att använda egen styrka mot fiendens svag-
heter.9 Betydelsen av asymmetri har ökat i takt med de västliga ländernas 
ökande dominans inom det militära området, främst avseende materiel och 
teknikutveckling. Asymmetriskt krigförande parter kan ta alla sorters skepna-
der. På skalans ytterligheter finns nationalstater som endast har förutsättningar 

 
7 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2003-12-17 kl 1800. 
8 Clarke Shaun, Small Nations and Asymmetric Air Power (Asymmetric Warfare, Ed Olsen 
J.A), Norge: The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002, s. 143. Hädanefter: Clarke 
(2002). 
9 Rekkedal Nils Marius, Modern Krigskonst: Militärmakt i förändring, Stockholm: Försvars-
högskolan, 2002, ss. 217-233. Hädanefter: Rekkedal (2002) 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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för symmetriska insatser och i den andra ändan icke-statliga intressegrupper 
som sammanhålls av ett gemensamt intresse. Inte sällan är dessa, sistnämnda, 
aktörer organiserade i regionala eller globala nätverk. 
 
Den som väljer asymmetri gör det ofta för att han inte kan möta motståndaren 
med konventionella metoder. Asymmetri kan även väljas för att påverka icke-
militära aktörer, som till exempel politiker och allmän opinion. Genom asym-
metri försöker aktören förändra förutsättningarna för striden. Han kan göra det 
svårt för motståndaren att nyttja sina överlägsna stridskrafter eller låta mass-
media, fredsaktivister och andra agera för att skapa opinion. Den asymmetriskt 
krigförande parten väljer; tid, plats, medel och mål ur verktygslådan, men yt-
terst handlar insatserna om att skapa psykologiska effekter. 10 För att möta des-
sa hot finns det ett klart ökat behov av att inhämta och utveckla korrekta och 
anpassade underrättelser och säkerhetsanalyser. 11 Detta möjliggör att man kan 
värdera hoten och utfärda varningar till dem som berörs. Det nationella, och 
internationella, underrättelse- och säkerhetskollektivet måste samarbeta för att 
det skall bli en effektiv insamling, bearbetning och analys av informationen. 
Detta möjliggör för brukare av informationen såsom; politiker, polis och mili-
tär att de kan använda underrättelserna när de aktuella hoten uppstår. 
 
Vad som är asymmetri beror, sannolikt, på vilka glasögon man har på sig när 
man betraktar företeelsen. För oss som västerlänningar blir det en viss vinkling 
på det. Samtidigt som andra kulturer och/- eller religioner har ett annat sätt att 
se på saken. De bekänner sig inte nödvändigtvis till samma lagar och regler för 
krigföringen och har troligtvis inte samma uppfattning om vad som konstitue-
rar en seger. Bl a det sistnämnda bekräftas av ett uttalande av generallöjtnant 
Ronald Keys, ställföreträdande chef för USA:s flygvapen: 
 
Regarding the asymmetric opponent:  
He wins if he doesn´t loose... 
I win if I win quickly...12 
 
I denna uppsats kommer jag att utgå från det västerländska perspektivet, då det 
är där som vi svenskar har vår hemvist och det är det perspektivet som formar 
våra doktriner och därmed vårt handlande och agerande. Av naturliga skäl är 
det supermakten USA som starkt påverkar teorierna kring asymmetri, inte 
minst på grund av de senaste årens händelseutveckling. Det är huvudsakligen 
de definitioner som fastställts av forskarna Steven Metz och Douglas Johnson, 
U.S Army War College, som jag kommer att utgå ifrån.13 Det finns självfallet 
en mängd andra definitioner och teorier i ämnet. Jag anser dock att Metz och 

 
10 Ibid  
11 Ibid ss. 224-225. 
12Genlt Keys Ronald, The implications of Iraq; The US perspective, Föreläsning: Shephard Air 
Power Conference, London 2004-01-28. Hädanefter: Keys (2004). 
13 Metz Steven, Johnson Douglas, Asymmetry and U.S Military Strategy: Definition, Back-
ground, and Strategic Concepts, Carlisle, Pennsylvania: Strategic Studies Institute, U.S Army 
War College, Jan 2001. Hädanefter: Metz/Johnson (2001). 
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Johnson på ett tydligt och överskådligt sätt har lyckats sammanfatta och pre-
sentera detta omfångsrika ämne. 
 
Utgångsläget för att beskriva asymmetri, det okonventionella, är att man först 
tittar på vad som betecknas som symmetriskt, konventionellt. Härnäst kommer 
jag att beskriva detta.  
 

2.2 Symmetri - konventionell krigföring  
 
Varje typ av samhälle har sin karakteristiska form av krig. Det som vi uppfattar 
som krig, som de politiska makthavarna och militära ledarna definierar som 
krig, är faktiskt ett specifikt fenomen som antog sina första former i Europa 
någon gång mellan 1400- och 1700-talet. Det var ett fenomen som var intimt 
förknippat med den moderna statens framväxt. Det genomlöpte olika faser från 
relativt begränsade krig till 1900-talet totala krig och det sena 1900-talets före-
ställda kalla krig, vilka var krig mellan allianser respektive block. Var och en 
av dessa faser utmärks av sitt sätt att föra krig, med olika militära styrkor, olika 
strategier och tekniker, olika relationer och olika medel att föra krig. Men trots 
dessa skillnader kunde man urskilja krig som ett och samma fenomen, nämli-
gen som en konstruktion av den centraliserade, rationaliserade, hierarkiskt ord-
nade moderna staten. Dessa traditionella krig har av Mary Kaldor kallats för; 
De gamla krigen.14   
 
Det är svårt att diskutera krig utan att framföra definitionen från en av de 
främsta militära tänkarna; Carl von Clausewitz. Han definierade kriget som; en 
våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja.15 Enligt Kaldor förutsätter 
denna definition att vi och våra motståndare var stater och att en stats vilja kan 
definieras klart. Hon menar vidare att ”enligt Clausewitz definition är krig allt-
så krig mellan stater med ett bestämt politiskt syfte, dvs, ett statsintresse”. 16  
 
Skapandet av stående arméer under statlig kontroll var en del av den monopo-
lisering av det legitima våldet som var karakteristiskt för den moderna staten. 
Statsintresset blev det legitima rättfärdigandet av krig och ersatte de rättvise-
begrepp, jus ad bellum, som härrörde från teologin. Clausewitz insisterande på 
att kriget är ett rationellt instrument för att hävda statsintresset, politikens 
fortsättning med andra medel, utgjorde en sekularisering av legitimiteten som 
hade paralleller på andra verksamhetsfält. Så snart statsintresset hade blivit 
det förhärskande sättet att legitimera krig, kunde icke-statliga aktörers förment 
rättvisa sak inte längre förfäktas med våldsmedel. I samma andemening ut-

 
14 Kaldor, Mary, Nya och gamla krig; Organiserat våld under globaliseringens era, Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB (2:a upplagan ), 1999, s. 23. Hädanefter: Kaldor (2002). 
15 Clausewitz Carl von (Mårtensson, Böhme, Johansson), Om kriget, Stockholm: Bonnier Fakta 
Bokförlag AB (Upplaga 2002), 1991, s. 29. Hädanefter: Clausewitz (1991). 
16 Kaldor (2002), s. 25. 
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vecklades regler om vad som var legitim krigföring, vilka sedan kodifierades i 
krigslagarna.17  
 
Exempel på sådana regler är Genéve- och Haag-konventionerna. Trots att des-
sa regler inte alltid efterlevdes bidrog de avsevärt till att ringa in vad som ut-
gör legitim krigföring och att staka ut de gränser inom vilka styrkorna kunde 
sättas in med full kraft. 18 Reglerna var på sätt och vis ett försök att vidmakthål-
la föreställningen att krig är ett rationellt instrument för staters politik i ett 
sammanhang där krigets logik, dess tendenser att gå till ytterligheter i förening 
med ökande tekniska möjligheter, ledde till allt större förödelse. 
 
Den vanliga moderna, 1900-talets, bilden av det konventionella kriget utgjor-
des av två tungt utrustade militära styrkor som möter varandra. Under hela det 
kalla kriget var det detta symmetriska hot som konstituerade västvärldens för-
svars- och säkerhetssystem.19 Det överskuggades av den ram som kallades för 
terrorbalans. Terrorbalansen, med därtill hörande doktriner, gjorde att ett krigs 
utveckling var någorlunda förutsägbart. Att utnyttja en, alltför, okonventionell 
metod, som skulle ge en oproportionell fördel, låg inte i någon sidas intresse. 
Om den ena sidan skulle bli tillräckligt trängd fanns där alltid risken att den 
skulle tillgripa massförstörelsevapen som en sista utväg. 
 
Clausewitz sätt att se på krig; som ett krig mellan stater och ett instrument för 
politiken, vilket utkämpas av statskontrollerade militärer, har blivit ett norma-
tivt ramverk för att studera, planera och genomföra krig i den västerländska 
världen. I västvärlden har krig betraktats som riktigt och berättigat om det har 
relaterats till just denna modell av krigföring som utkämpas stat mot stat. Den-
na typ av krig utkämpas av konventionella arméer med sofistikerade, högtek-
nologiska vapen. Målet är att avsluta kriget snabbt genom att uppnå politiska 
mål som faller inom ramen för; etablerade konventioner, regler och höga mora-
liska förväntningar med ett minimum av blodspillan och kollateral skada, på 
båda sidor.20   
 
Vi, i västvärlden, har kommit att se på detta som den konventionella krigfö-
ringen. Detta har därmed också kommit att utgöra grunden för våra doktriner. 
Förespeglingarna om det konventionella har traditionellt lett fram till konven-
tionella doktriner. Detta finns det ett stort problem i, vilket återspeglas i nedan-
stående uttalande av Tuchatjevskij: 
 
Man kan inte behandla ett krigs olika perioder på samma sätt eller utnyttja 
samma doktrin hela tiden. En doktrin är under ständig förändring på grund av 
disponibla styrkor, materiel och nivån på ett lands mobilisering och militarise-
ring under en given period (…) Därför är det omöjligt att definiera nästa krigs 

 
17 Ibid, s. 27. 
18 Ibid, ss. 33-34. 
19 Rekkedal (2002), s. 218. 
20 Osinga Frans, Asymmetric Warfare: Rediscovering the Essence of Strategy (Asymmetric 
Warfare, Ed. Olsen J.A), Norge: The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002, s. 272. 
Hädanefter: Osinga (2002). 
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karaktär eftersom de förberedelser som görs för ett framtida krig kommer att 
förändra karaktären på detta krig. 21 
 
Citatet ger en indikation på svårigheterna att i god tid förutse hur ett lands 
militära styrkor skall kunna användas och vilket krig de skall förbereda sig för. 
Skall man lyckas undvika att förbereda sig för gårdagens krig krävs det en 
kontinuerlig och systematisk genomgång av egna förutsättningar, aktuella hot-
bilder och en kontinuerlig doktrin- och konceptutveckling som klarar aktuella 
politiska och militära förutsättningar och händelseutvecklingar.22  
 
Häri spelar det tidigare beskrivna behovet av en väl fungerande underrättelse- 
och säkerhetstjänst, som samarbetar över ett brett nationellt och internationellt 
spektrum, en speciellt viktig roll. Inte desto mindre så bildar man sig en bild av 
hur detta krig skall se ut. Även om teoretikerna och planläggarna försöker 
täcka in det oväntade och oförutsedda så har det, hittills, ändå på något sätt 
fallit innanför ramarna på denna bild. 
 

2.3 Asymmetri - okonventionell krigföring   
 
I krig finns alltid skillnader mellan motståndarna. I vissa fall är dessa obetydli-
ga, flyktiga skillnader som inte har någon bäring på utgången. I andra fall är 
skillnaderna mellan motparterna viktigare och ger den ena parten en större för-
del och den andra en större nackdel. Detta är källan till vad som kan kallas 
asymmetri. Asymmetri är utnyttjandet av någon form av skillnad för att till-
skansa sig en fördel över en motståndare. Detta är inte något nytt, utan lika 
gammalt som kriget självt, och har förekommit under en mängd av olika skep-
nader.23 
 
Ordet asymmetri har förekommit i ett antal amerikanska doktriner och doku-
ment sedan mitten av 1990-talet. Definitionerna har haft sina brister då de har 
uppfattats som alltför snäva. Det är dock viktigt att man försöker skapa en så 
enkel men heltäckande definition som möjligt när man diskuterar ämnet så att 
alla inblandade pratar om samma sak. En av de bredare definitionerna som 
givits är den i 1999 Joint Strategy Review: 
 
Asymmetric approaches are attempts to circumvent or undermine US strenghts 
while exploiting US weakness using methods that differ significantly from the 
United States expected method of operations. Asymmetric approaches gener-
ally seek a major psychological impact, such as shock or confusion that affects 
an opponent´s initiative, freedom of action, or will. Asymmetric methods re-
quire an appreceation of an opponent´s vulnerabilities. Asymmetric ap-
proaches often employ innovative, nontraditional tactics, weapons, or tech-

 
21 Citat av den sovjetiske militärteoretikern Michail Tuchatjevskij. Rekkedal (2002), s. 128. 
22 Ibid 
23 Metz/Johnson (2001), s. 1. 
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nologies, and can be applied at all levels of warfare - strategic, operational, 
and tactical – and across the spectrum of military oparations.24 
 
Metz och Johnson anser att definitionen vidgade den officiella tankegången 
men saknade två delar. Den baserade sig fortfarande på den dåvarande strate-
giska miljön och USA:s säkerhetssituation och den betecknar i första hand vad 
de kallar negativ asymmetri det vill säga vad en motståndare kan göra mot 
USA istället för att beskriva det från båda sidor – vad USA:s militär kan göra 
mot en motståndare. Metz och Johnson har därför tagit fram en definition som 
behandlar asymmetrin utifrån sex olika par med skillnader eller dimensioner:25 
 

1. Positiv eller negativ asymmetri 
 

Positiv asymmetri innebär att en aktör kan skaffa sig fördelar genom skillnader. 
Dessa kan utgöras av överlägsen utbildning, ledarskap eller teknologi. Denna 
strategi strävar efter att både behålla denna överlägsenhet samt att utnyttja den. 
Negativ asymmetri är skillnader där en motståndare kan utnyttja ens svagheter 
eller sårbarheter för att uppnå en fördel. 
 

2. Kortsiktig eller långsiktig asymmetri 
 

Militärhistorien visar att de flesta asymmetrier är kortsiktiga. Förr eller senare 
anpassar sig motståndaren. Exempel på detta är hur tyskarnas blixtkrig var ini-
tialt framgångsrikt under VK 2 innan Sovjetunionen hittade ett sätt att möta 
det. Ett annat exempel är luftkriget mot Serbien 1999 där serberna hittade sätt 
att möta den överlägsna luftmakten som användes mot dem. Detta skedde ge-
nom bl a kamouflage, spridning och ett tätt men relativt okvalificerat luftvärn. 
Långsiktig asymmetri är ovanligare. USA kommer förmodligen att bibehålla 
sitt asymmetriska övertag över vissa motståndare en längre tid. Detta beror på 
att de har viljan och möjligheten att avdela större resurser för detta än vad mot-
ståndaren har. Detta kräver dock en kontinuerlig ansträngning och anpassning. 

 
3. Avsiktlig eller oavsiktlig asymmetri 
 

En motståndare kan använda sig av asymmetriska metoder avsiktligt eller oav-
siktligt. Ett oavsiktligt användande är mer en slump än planlagt. Detta beror på 
att motståndaren inte har möjlighet att agera på ett annat sätt och det bara råkar 
falla sig så. När man möter en asymmetrisk motståndare är det viktigt att veta 
om han gör det avsiktligt eller oavsiktligt då den som gör det avsiktligt har en 
större möjlighet att förändra sina medel och metoder och därmed kräver en 
större flexibilitet att möta. 
 
 
 
 

 
24 Ibid, ss. 2-5. 
25 Ibid, ss. 5-8. 
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4. Låg risk eller hög risk asymmetri 
 

Överlägsen utbildning, ledarskap eller teknologi kostar pengar att utveckla och 
bibehålla. Dock så reducerar detta de operationella riskerna även om de inte 
kan skydda mot alla typer av asymmetriska handlingar. Terrorism å andra sidan 
utgörs av lägre kostnader men kan innebära en större risk Detta pga att utfallet 
av handlingarna kan slå tillbaka på användaren och stärka snarare än försvaga 
målgruppen. 
 

5. Åtskild eller integrerad asymmetri 
 

Asymmetrin kan användas åtskilt eller integrerat med andra symmetriska me-
del och metoder. Bara de mest desperata motståndare skulle använda enbart 
asymmetriska former i en konflikt. En kombination av asymmetriska och 
symmetriska medel och metoder är mer effektiv än en strategi som enbart förli-
tar sig på asymmetri. Antingen kan detta ske genom att en motståndare kombi-
nerar detta eller att flera motståndare går samman och tillsammans bildar denna 
kombination. 
 

6. Materiell eller psykologisk asymmetri 
 
Två koncept som är sammankopplade, ett materiellt övertag genererar ofta ett 
psykologiskt övertag. Det har dock förekommit exempel i historien där man 
särskilt framhållit den psykologiska asymmetrin och spelat på vildsinthet och 
oövervinnerlighet. Som exempel kan nämnas mongoler och azteker. Psykolo-
gisk asymmetri är ofta billigare än den materiella, i de fall de inte är samman-
kopplade och baserar sig på ett materiellt övertag, men den är svårare att upp-
nå. Vildsinthet och oförvägna krigare har mer att göra med mentala än materi-
ella aspekter och kan därför antas kosta mindre att uppbåda. Dock kan det vara 
svårt att bibehålla denna asymmetriska fördel då den baserar sig på motivation 
som kan förändras snabbt över tiden. 
 
Asymmetri kan förekomma på olika nivåer, där den vanligaste är den operativa 
nivån. Exempel på detta är under tyskarnas u-båtskrig för att balansera britter-
nas överlägsenhet med ytfartyg. 
Militärstrategisk asymmetri är en militär strategi som baserar sig på asymmetri 
istället för att ha den som ett komplement till symmetriska metoder. 
Exempel på detta är doktrinen om massiv vedergällning, där ett anfall från 
Sovjetunionen skulle besvaras med ett strategiskt kärnvapenanfall mot Sovjet-
unionens territorium.  
Politisk-strategisk asymmetri är användandet av icke militära medel för att 
uppnå militära fördelar.  Ett exempel på detta är när en motståndare kan vinna 
fördelar genom att utmåla sig själv som offer och vinna moraliska fördelar och 
omvärldens sympatier.26 
 

 
26 Ibid, s. 9. 
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Metz och Johnson framhåller vidare att det finns minst sex former eller katego-
rier av asymmetri som är relevanta när man diskuterar nationell säkerhetspoli-
tik och krigföring:27 
 

1. Asymmetrisk metod 
 
En asymmetrisk metod innebär att man använder ett annat operativt koncept 
och andra taktiska doktriner än motståndaren. Ett exempel på detta skulle kun-
na var självmordsbombare mot civila mål.28 
 

2. Asymmetrisk teknologi 
 
Asymmetrisk teknologi är vanligt när industriellt utvecklade länder kämpar 
mot mindre utvecklade sådana. Skickliga motståndare tenderar dock att finna 
motmedel mot den asymmetriska teknologinackdelen, framförallt om konflik-
ten drar ut på tiden. Ett exempel på detta är Vietnamkriget där en dåligt beväp-
nad motståndsrörelse utnyttjade andra medel såsom ”hemmagjorda” bomber 
innan de efterhand tillförskaffade sig mer avancerade vapen från andra stöd-
jande stater.  
 

3. Asymmetrisk vilja och moral 
 
Asymmetrisk vilja markeras framför allt när den ena parten ser sin överlevnad 
eller vitala intressen stå på spel medan den andra parten skyddar eller slåss för 
mindre vitala intressen. En asymmetri avseende vilja gör att parten som har 
mer att förlora är mer villig att ta större risker, bära större kostnader och 
genomföra handlingar som den mindre hängivne parten undanhåller sig ifrån 
på grund av moraliska eller legala skäl. Asymmetri avseende vilja är mest vä-
sentlig på strategisk nivå. På operativ och taktisk nivå motsvaras den asymmet-
riska viljan av den asymmetriska moralen. Detta kan vara väsentligt, ofta till 
och med avgörande. 
 

4. Normativ asymmetri 
 
Både asymmetrisk vilja och asymmetrisk moral är nära relaterat till så kallad 
normativ asymmetri. Denna skillnad i normer framkommer när en konflikt 
involverar motparter med skilda etiska eller legala uppfattningar. Detta kom-
mer alltmer att beröra USA när man möter motståndare som använder terro-
rism, etnisk rensning och mänskliga sköldar som metoder. 
 
 
 
 

 
27 Ibid, ss. 9-12. 
28 Just detta är en metod som användes den 11 September 2001. Detta är något som vi, i Väs-
terlandet, har svårt att försvara oss emot. Den strider mot vår egen moral och våra värderingar 
men kan mycket väl ses som optimalt i en annan religion eller kultur. I den muslimska världen 
ger martyrdöden en direktbiljett till paradiset. (Förf anm) 
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5. Asymmetrisk organisation 
 
Historiskt har det funnits exempel då en parts överlägsna organisation kunnat 
kompensera exempelvis ett teknologiskt eller annat underläge. Som exempel 
påvisas Napoleons värnpliktsarméer som besegrade ett antal Europeiska yrkes-
arméer. Framtiden kan komma att påvisa asymmetrisk organisation då militära 
hierarkiska system möter ickestatliga motståndare som är nätverksorganisera-
de. 
 

6. Asymmetriskt tålamod 
 
Asymmetri avseende tålamod, uthållighet eller tidsperspektiv kan vara bety-
dande.  Dessa är sammankopplade med asymmetri avseende vilja eller moral. 
Speciell betydelse får detta när en part går in i en konflikt beredd på att den kan 
ta lång tid medan den andra parten, av olika anledningar som t ex; hemmaopi-
nion och kostnader, föredrar ett snabbt slut. USA anges som ett exempel som, 
av olika anledningar, föredrar ett snabbt avslut. Det tidigare uttalandet av gene-
rallöjtnant Keys bekräftar detta. Det finns en kulturell aspekt på detta där vi i 
västvärlden förmodligen har ett något lägre tålamod med en konflikt än andra 
kulturer, även om det finns en fara i att generalisera. 
 

2.4 Uppsummering  
 
Asymmetrisk krigföring är således inget nytt utan har funnits så länge männi-
skor har fört krig. Förenklat går det ut på att använda den egna styrkan mot 
motståndarens svagheter och därmed vinna fördelar. Den asymmetriskt krigan-
de motståndaren har en, åtminstone initial, fördel då han väljer; tid plats, medel 
och mål för sin aktion. Detta är alltid svårt att möta framförallt som motstånda-
ren oftast har möjlighet att utdela första slaget. En naturlig slutsats är att detta 
ställer än högre krav på de nationella och internationella underrättelse- och 
säkerhetsprocesserna. Samarbete bör i dessa sammanhang utvecklas över de 
traditionella gränserna för att skapa tidig förvarning om aktuella hot och där-
med öka möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder i tid. 
 
Uppfattningen om vad som är asymmetri är väldigt starkt förknippat med vil-
ken kulturell och exempelvis religiös hemvist betraktaren har. Det vi i väst-
världen betraktar som asymmetri är inte nödvändigtvis asymmetri för delar av 
den muslimska världen eller för 1,3 miljarder kineser. Om motståndaren har en 
annan, bland annat kulturell, bakgrund kan han ha en helt annan uppfattning 
om hur länge en konflikt kan pågå, vilka medel man kan utnyttja och vad som 
utgör en seger. Den moderna västvärlden har blivit alltmer känslig för att kon-
flikter skall lösas snabbt och med minimal blodspillan, annars blir det svårt att 
få opinionsmässig stöd och acceptans för sitt agerande. 
 
Det moderna kriget har för oss, i väst, kommit att omgärdas av regler och lagar 
som skall följas vid konflikter. Detta är försök att införa någon form av ”fair 
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play” i något så ytterligt som ett krig. De moderna västerländska samhällena 
har, fram till nu åtminstone, krävt att dessa regler skall följas. De regler och 
doktriner som har styrt utvecklingen av de militära styrkorna är en produkt av 
det kalla kriget. Det kalla kriget slutade med att stormaktsblocken stod emot 
varandra med stora, högteknologiska styrkor. Hotbildsscenariot var, till största 
del, en konventionell konflikt. Det var förväntade och genomtänkta scenarier 
som styrde organisationen, materielen och agerandet. 
 
Även om asymmetrisk krigföring i sig inte är något nytt så har den fått en ut-
ökad aktualitet efter det kalla krigets slut. Det kalla krigets slut innebar att den 
gamla hotbilden fick minskad betydelse samtidigt som nya växte fram. Som ett 
fenomen, som har fått en renässans, så finns det många teorier och definitioner 
på asymmetrisk krigföring. Metz och Johnson har, enligt min uppfattning, givit 
en bred men samtidigt överskådlig definition. Att notera är att deras publika-
tion är utgiven i januari 2001, det vill säga innan de dramatiska händelserna 
den 11 september. 
 
Som forskare vid U.S Army War College utgår de från en amerikansk stor-
maktsbild när de presenterar sina teorier. De ansåg att tidigare teorier var allt-
för fokuserade på vad andra aktörer kunde göra mot USA istället för att även 
beskriva hur USA kunde utnyttja asymmetriska fördelar. Utifrån det lanserar 
de sina teorier om nedanstående par med skillnader. 

 
• Positiv eller negativ asymmetri 
• Kortsiktig eller långsiktig asymmetri 
• Avsiktlig eller oavsiktlig asymmetri 
• Låg risk eller hög risk asymmetri 
• Åtskild eller integrerad asymmetri 
• Materiell eller psykologisk asymmetri 

 
För denna uppsats syfte är det intressantare att se på deras presentation av 
asymmetriska kategorier vid krigföring. Det är också dessa kategorier som 
kommer att utnyttjas i beskrivningen och analysen i denna uppsats. 
 
 

• Asymmetrisk metod 
• Asymmetrisk teknologi 
• Asymmetrisk vilja och moral 
• Normativ asymmetri 
• Asymmetrisk organisation 
• Asymmetriskt tålamod 

 
Sverige är en liten stat med en relativt liten försvarsmakt. Likväl kan ovanstå-
ende asymmetriska krigföringsformer komma att drabba oss. Jag skall i kom-
mande kapitel visa hur det svenska luftförsvaret, och flygvapnet i synnerhet, 
var förberett på detta dagarna efter den 11 september 2001. 
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3 En blixt från klar himmel 
 
I detta kapitel kommer jag först att kortfattat beskriva USA:s luftförsvar. Detta 
för att visa på några av de förutsättningar de hade för ett ingripande mot hän-
delserna den 11 september och för att utgöra en referens till beskrivningen av 
det svenska luftförsvarets agerande. Därefter beskrivs händelserna den 11 sep-
tember, utgående från kategorierna i teorikapitlet. 

3.1 Luftförsvar av den Nordamerikanska kontinenten 
Det militära ansvaret för övervakning och kontroll av luftrummet över den 
Nordamerikanska kontinenten vilar på North American Aerospace Defense 
Command (NORAD). Det är ett bilateralt samarbete mellan USA och Canada 
som sträcker över ett väldigt område från Alaska över Canada och ner över 
kontinental USA till Florida.29 NORAD:s traditionella uppgifter har i mångt 
och mycket speglats av den hotbild som USA upplevde under det kalla kriget. 
Det gick ut på övervakning och kontroll av luftrummet, även rymden, för att 
skydda kontinenten från utifrån kommande sovjetiska anfall. Dessa hot utgjor-
des av interkontinentala missiler, strategiska bombanfall och kryssningsmissi-
ler. För detta fanns ett nätverk av rymdbaserade satelliter och markbaserade 
radarstationer som skulle upptäcka inkommande hot.  
Att hoten förväntades komma utifrån bekräftas av kommentaren från den pen-
sionerade generalen Weaver, som var chef för Air National Guard (ANG), den 
11 september 2001: 
 
Our thinking was always looking inward out, looking at the [Soviet] Bear 
[bombers] coming down the northeast corridor or drug runners coming in 
from the Gulf. Never did we think that the threat would be from within.30 
 
Ansvaret för övervakning av det nationella luftrummet i USA vilar på Federal 
Aviation Administration (FAA), vilket motsvaras av Luftfartsverket (LFV) i 
Sverige.31 Detta är en överenskommen ansvarsfördelning mellan NORAD och 
FAA. FAA är den organisation som har tillgång till och ansvar för de nationella 
radarstationerna vilka behövs för att bland annat kontrollera den civila luftfar-
ten ur ett flygsäkerhetsperspektiv. ” NORAD hade, vid tiden för 11 september, 
endast begränsad tillgång till dessa radarstationer.32 
Luftförsvarsresurser, i form av jaktflygplan, återfinns inom en mängd av orga-
nisationer i USA. U.S Navy och U.S Marine Corps har egna flygresurser men 
då de i huvudsak är att betrakta som expeditionsstyrkor används deras resurser 
främst för egenskydd och för understöd av den egna striden. U.S Air Force 
(USAF) och deras reservstyrkor, Air Force Reserve, hade till huvuduppgift att 
bedriva offensiva luftoperationer och understödja arméstyrkor på marken. Till 
viss del skulle de även bedriva luftförsvar mot det klassiska strategiska luftan-

 
29 http://www.norad.mil/index.cfm?fuseaction=home.who_we_are_region. 2004-05-03, kl 
1555. 
30 http://www.afa.org/magazine/jan2002/0102gr.asp. 2004-05-03, kl 2005. 
31 http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp. 2004-05-04, kl 0610. 
32 Ibid 
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fallet mot den egna kontinenten. Huvuddelen av det nationella luftförsvaret, 
och därmed incidentberedskapen, utfördes av Air National Guard (ANG). 
ANG är formellt underställda delstaterna och begränsas därmed inte av den 
lagstiftning som förhindrar militär att genomföra nationella polisiära uppgif-
ter.33  Personalen i ANG utgörs av ”vanliga” människor ur det civila samhället. 
Dessa är ofta lokalrekryterade och tjänstgör deltid i militär uniform. Detta ska-
par en folklig förankring och starka känslor för lokalförsvaret. I Sverige skulle 
man kunna jämföra detta med en ”avancerad” form av hemvärnsförband med 
kvalificerad utbildning, utrustning och uppgift. 
 
På toppen av det kalla kriget fanns det 1500 jaktflygplan på över 100 bered-
skapsbaser spridda över hela USA. De stod insatsberedda 24 timmar per dygn 
beredda att starta för att avvisa ett inkommande anfall. Det normala var att man 
stod i en hög tidsbestämd beredskap, 5-15 min, på marken beredda att starta. 
Den 11 september 2001 hade dessa minskat dramatiskt ned till sju stycken be-
redskapsbaser med sammanlagt 14 flygplan som stod startklara.34 Dessa baser 
bemannades av ANG. Med sju baser över hela kontinenten är det inte svårt att 
inse att det blir glest mellan flygplanen. Beroende på var de behöver sättas in 
för ett ingripande blir det långa anflygningssträckor och svårt att hinna fram i 
tid. Den 11 september 2001 var de närmaste beredskapsflygplanen baserade på 
Otis ANGB i delstaten Massachusetts och på Langley AFB i södra Virginia, se 
kartan35 nedan. 
 

Figur 1: Bild över flygbaser i nordöstra USA 
Källa: Air Force Magazine, Maj 2002 

Washington 

New York

600 km 

 
 

33 http://www.afa.org/magazine/jan2002/0102gr.asp. 2004-05-04, kl 0650. 
34 Ibid 
35 http://www.afa.org/magazine/may2002/installations.pdf. 2004-05-23, kl 1210. 
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3.2 Händelserna i USA den 11 september 2001 
 

3.2.1 Asymmetrisk metod 
 
Ett tydligt exempel på alternativt operativt eller taktiskt koncept, än det väster-
ländskt militära, är terrorism. Aktionerna i USA bedömdes tidigt vara ett verk 
genomfört av terroristorganisationen Al-Qaida.36 Terrorism är en taktik där 
man genomför våldshandlingar mot civila människor och andra civila mål. Den 
syftar till att skapa rädsla, politisk oordning och en allmän demoralisering hos 
den attackerade målgruppen.37 Al-Qaida är en fundamentalistisk, islamisk or-
ganisation som har sina förgreningar i den muslimska världen och som hållits 
ansvarig för ett antal terroristdåd över hela världen. De är inte underställda 
någon enskild stat utan är spridda över en stor del av världen. Dock kom den 
dåvarande talibanska regimen i Afghanistan att utpekas som en av deras främs-
ta sponsorer och därmed föremål för ett amerikanskt svar i form av en inva-
sion.38 Al-Qaida hade inga reella möjligheter att bekämpa mål i USA, som var 
deras utmålade fiende, på ett militärt traditionellt och konventionellt sätt. Istäl-
let kom man att använda en annan metod för sin krigföring. Fyra civila passa-
gerarflygplan kapades i USA. Kaparna tog befälet över flygplanen och styrde 
dem sedan mot civila mål för att genom en krasch åstadkomma förödelse. Två 
flygplan styrde in i vardera tvillingtornen av World Trade Center i New York. 
Ett flygplan kraschade in i det amerikanska militärhögkvarteret Pentagon i 
Washington. Det fjärde flygplanet kraschade på ett fält i delstaten Pennsylva-
nia.39 Man tror att det sistnämda berodde på att besättning och passagerare för-
sökte återta kontrollen över flygplanet. Vid tillfället för kraschen var detta 
flygplan på kurs mot Washington. Det har spekulerats i att dess mål var Vita 
Huset eller Capitolium i den amerikanska huvudstaden.40 

3.2.2 Asymmetrisk teknologi 
 
Man kan tänka sig ett flertal problem för en terroristorganisation att, bland an-
nat vapenteknologiskt, mäta sig med en militär supermakt. Problem med inför-
skaffande av kraftfulla vapen är en orsak, införsel av dessa till USA en annan. 
Valet föll på något helt annat, något som i sig inte utgjorde något vapen alls 
och som redan fanns på plats och någorlunda tillgängligt. De fyra kapade flyg-
planen kom att utgöra en form av flygande bomber. De var alla fulltankade för 
flygning tvärs över den amerikanska kontinenten från Boston, Washington och 
Newark på östkusten till Los Angeles och San Francisco på västkusten.41 Flyg-
planen kapades och kraschade relativt snart efter start, effekten av kraschen och 
det brinnande flygbränslet kom att bli förödande. De två tvillingtornen i World 

 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_Terrorist_Attack. 2004-05-05, kl 1455. 
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism. 2004-05-05, kl 1235. 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_Terrorist_Attack. 2004-05-05, kl 1505. 
39 Ibid 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/United_Airlines_Flight_93. 2004-05-05, kl 1620. 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_Terrorist_Attack. 2004-05-05, kl 2000. 
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Trade Center kollapsade ner till grunden och en av sidorna på femhörningen 
Pentagon ödelades. 

3.2.3 Asymmetrisk vilja och moral 
 
Al-Qaida, och dess ledare Osama bin Laden, har länge sett på USA som deras 
huvudfiende i världen. De anser att de bär ansvaret för ondska och orättvisor i 
hela den muslimska världen.42  Speciellt har de anfört USA: stöd till Israel och 
deras agerande i Palestinafrågan samt deras agerande i Irak. Den kanske största 
vederstyggelsen, som de uppfattar, är USA:s närvaro i Saudi Arabien. Den kal-
las för en ockupation av ”landet med de två heliga fristäderna” vilket åsyftar 
två av den muslimska världens heligaste platser som återfinns där.43 Deras möj-
lighet att få bort USA ur regionen ter sig som svår. Men samtidigt så är den 
enligt deras livsåskådning, och politiska övertygelse, absolut nödvändig. Som 
situationen ser ut har de inget att förlora utan är beredda att utnyttja alla till 
buds stående medel. De är beredda att gå så långt som att kapa flygplan och 
genom att agera ”självmordsbombare” krascha dem in i målen. Detta är ett 
exempel på asymmetri i vilja och moral som är främmande för oss i västerlan-
det. Vissa islamiska fundamentalister har kommit att se detta som ett martyr-
skap. Detta offer skall ge dem stora belöningar i livet efter detta. 44 

3.2.4 Normativ asymmetri 
 
Normativ asymmetri utgörs av skilda etiska eller legala uppfattningar. Ur ett 
västerländskt perspektiv skulle attackerna i USA ha konstituerat ett antal krigs-
förbrytelser.45 Då Al-Qaida inte utgörs av en stat eller en organisation som be-
känner sig till dessa lagar kan man utgå från att de har en annan syn på detta. 
De har uppenbarligen helt andra uppfattningar, än våra västerländska, om vad 
som är lagligt eller etiskt accepterat för att föra sin kamp. Terrorattentaten kos-
tade drygt 3000 människoliv och är därmed ett av det högsta antalet dödsoffer 
för exempel på asymmetrisk krigföring.46 Att använda terrorism som medel har 
sällan eller aldrig varit en accepterad västerländsk taktik. Terrorister har ofta 
ansett sitt agerande rättfärdigat då de varit riktat mot orättfärdigt agerande.47 

3.2.5 Asymmetrisk organisation 
 
Terroristerna som genomförde attackerna ingick inte i någon hierarkiskt upp-
byggd militär organisation. De ingick i en nätverksorganisation som är upp-
byggd enligt klassiskt manér med olika celler. Endast enstaka medlemmar i 
cellen känner till vem den överordnade befattningshavaren är. Denne kan i sin 
tur vara länken till andra celler. Cellen organiserades troligen i Hamburg, 

 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_bomber. 2004-05-05, kl 2100. 
45 http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_Terrorist_Attack. 2004-05-05, kl 2200. 
46 Ibid 
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_bomber. 2004-05-05, kl 2210. 
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Tyskland, i slutet på 1990-talet.48 Ett flertal av dem vistades stundtals i Afgha-
nistan och bedöms ha fått en viss militär utbildning där. På omvägar har de 
sedan, enskilt tagit sig till USA. En del av dem hade redan varit i USA sedan 
andra hälften av 1990-talet och kan bedömas varit ”vilande” där. Där har de 
bland annat använt internet för att skicka kodade meddelanden och därigenom 
kommunicera med varandra. Hur stor cellen var som helhet går inte att avgöra, 
men det kom till slut att bli sammanlagt 19 stycken terrorister som kapade de 
fyra flygplanen. 49 

3.2.6 Asymmetriskt tålamod 
 
Mycket tyder på att planeringen för attackerna har pågått under flera års tid. 
Redan i mitten av 1990-talet diskuterade radikala muslimska fundamentalister 
en plan som gick ut på att lasta små sportflygplan fulla med sprängmedel och 
krascha dem in ibland annat CIA:s högkvarter. Detta tyder på ett tålmodigt 
planerande där organisationen haft ett annorlunda tidsperspektiv än att snabbt 
genomföra en operation. Denna plan kallades operation Bojinka. Uppgifter 
säger att ledningen för Al-Qaida planerade 11 september attackerna i Afghani-
stan i slutet på 1990-talet. Bin Laden själv ska ha beslutat att man skulle an-
vända sig av fyra flygplan och där målet för det fjärde flygplanet, som krascha-
de på ett fält i Pennsylvania, skall ha varit Capitolium då Vita Huset bedömdes 
som för svårt att se från luften.50 Även de mer praktiska förberedelserna tycks 
ha planerats ett antal år innan. Det finns uppgifter på att flera av kaparna bott i 
USA sedan andra hälften av 1990-talet och där genomgått flygutbildning på 
olika privata flygskolor. 51 De har gjort sina förberedelser och bidat sin tid. 

3.3 Hur agerade USA:s luftförsvar den 11 september  
 
Klockan 0840 amerikansk östkusttid, klockan 1440 svensk sommartid, medde-
lar FAA, det amerikanska luftfartsverket, NORAD att de har problem med ett 
civilt flygplan som skall gå mellan Boston och Los Angeles. Tre minuter sena-
re meddelar de NORAD om problem med ytterligare en flygplan som går 
samma färdväg. Detta blir starten för en av de mest dramatiska dagarna i det 
amerikanska luftförsvarets historia.  
 
Den delsektor av NORAD som hade ansvaret för luftförsvaret av nordöstra 
delen av USA bedrev, av en händelse, en övning vid den aktuella tidpunkten 
Detta gjorde att de var fullt bemannade och alla högre chefer var på plats. Detta 
gjorde att initiativ togs och startorder gavs till beredskapsjakten på flygbaserna 
Otis och Langley. FAA:s begäran om understöd av beredskapsjakt var annars 
en omständlig process i flera steg där de formellt först måste tillfråga försvars-

 
48 
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_and_execution_of_the_September_11%2C_2001_attack
s. 2004-05-05, kl 2250. 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
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högkvarteret i Pentagon och slutligen få försvarsministerns godkännande.52 En 
rote (två flygplan) F-15 från flygbasen Otis startar några minuter efter det att 
det första kapade flygplanet kraschar in i det norra tornet av World Trade Cen-
ter (WTC). Några minuter senare kraschar det andra kapade flygplanet in i det 
södra tornet av WTC, trots att F-15 roten flugit överljud har de cirka 8 minuter 
kvar när detta sker. En stund senare meddelar FAA NORAD att de har problem 
med ytterligare flygplan som är på väg mot Washington. Startorder ges till en 
rote F-16 plan på flygbasen Langley. När de får besked om att ett kapat flyg-
plan har kraschat in i Pentagon har de 12 minuter kvar till platsen.53 De bägge 
rotarna intar beredskapsläge i luften, spanar efter nya hot och inväntar nya or-
der samtidigt som de betraktar förödelsen på marken. Det inkommer besked 
om att ytterligare ett kapat plan är på kurs mot Washington. F-16 roten som 
ligger i beredskapsläge över Washington ligger i position för att kunna möta 
det kapade flygplanet, som störtar i Pennsylvania, om det hade fortsatt ända 
fram mot Washington. De hade då haft tillstånd att skjuta ner det om det hade 
utgjort ett hot mot nya mål. Detta tillstånd kom direkt från president Bush.54 
Vicepresident Cheney lär också ha givit tillstånd till att skjuta ner alla hotfulla 
flygplan som kunde utgöra ett hot mot mål på marken.55 Över Washington ska-
pades ett restriktionsområde där all som inte avvek eller landade kunde bli ned-
skjutna. FAA fattar beslut om att alla civila flygningar över USA skall ställas 
in och beordrar alla flygplan som är i luften att landa. Alla inkommande trans-
atlantiska flygningar omdirigeras till Canada.  
 
Under tiden höjer man beredskapen i hela landet och försöker få upp så många 
beväpnade jaktflygplan som möjligt. Inom 18 timmar fanns det 300 flygplan i 
beredskap på marken eller i luften, över större städer. Alla tillgängliga resurser 
sätts in för att öka beredskapen, bland annat sätts AWACS plan in för att för-
stärka kontrollen av luftrummet över större städer.56 Även de andra försvars-
grenarna bidrar till beredskapshöjningen. Bland annat skickar U.S Navy upp 
två hangarfartyg, med därtill hörande eskort av fartyg, från Norfolk mot New 
York för att förstärka jaktskyddet och kontrollen av luftrummet. 57 
 
Den närmaste tiden efter 11 september bibehölls den höga beredskapen. Opera-
tionen, att upprätthålla luftherravälde över den amerikanska kontinenten, kalla-
des för ”Noble Eagle”. Efter tre månader hade det genomförts 10 000 flyg-
planföretag. Inte bara beredskap på marken upprätthölls utan man flög regel-
bundet i beredskapslägen över vissa större städer.58 Operationen genomfördes 
med stöd från de allierade i NATO som bidrog med AWACS flygplan för kon-
troll av luftrummet. 
 

 
52 Scott William, “Exercise Jump – Starts Response to Attacks” Aviation Week&Space Tech-
nology, vol. 156, 2002. Hädanefter: Scott, Aviation Week (vol. 156, 2002) 
53 http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp. 2004-05-06, kl 0120. 
54 Ibid 
55 Scott, Aviation Week (vol. 156, 2002) 
56 Ibid 
57 http://www.cnn.com/2001/US/09/11/chronology.attack/. 2004-05-04, kl 0540. 
58 http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp. 2004-05-06, kl 0240. 

http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp
http://www.cnn.com/2001/US/09/11/chronology.attack/
http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp
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För närmare beskrivning av reaktionstider för den amerikanska incidentbered-
skapen, i samband med händelserna den 11 september, se bilaga 1. 
 

4 Kan Flygvapnet ingripa om det drabbar Sverige?  
 
I detta kapitel kommer jag först att beskriva hur den svenska incidentberedska-
pen är uppbyggd och fungerar. Där kommer det att framgå de huvudsakliga 
regelverk som styr detta och vilket handlingsutrymme de medger. Att förstå 
uppbyggnaden är nödvändigt för att förstå hur Sverige kan agera. Jag kommer 
även att beskriva en del av det som skedde inom Flygvapnet dagarna efter hän-
delserna den 11 september. Detta leder fram till att uppsatsens första frågeställ-
ning besvaras. Kapitlet bygger på studier av regelverk, intervjuer men även på 
min egen erfarenhet av tjänstgöring inom incidentberedskapen och på Flygtak-
tiska Kommandot, FTK.59 

4.1 Det svenska luftförsvaret  
 
Vid hävdandet av vårt lands suveränitet och oberoende är försvarsmaktens roll 
av särskild betydelse. Under fred och i lägen där krig pågår och Sverige är 
neutralt, är det angeläget att försvarsmaktens insatser sker på ett likartat sätt 
inom ramen för ett gemensamt regelverk grundat på svenska lagar och förord-
ningar samt folkrättsliga principer. Sådant skapar respekt och förtroende för 
vår försvarsmakt, samt visar vår vilja och förmåga att verka även i händelse av 
att krigshandlingar riktas mot vårt land.60 
 

4.1.1 Incidentberedskap 
 
Det svenska luftförsvarets uppbyggnad har skapats ur en ”bipolär värld” där 
Sverige var ett neutralt land mellan två stormaktsblock. Luftförsvaret skulle 
vara så starkt att det verkade avskräckande på en angripares planer att invadera 
landet. Sverige skulle förhålla sig neutralt vid krig och försvaret skulle inrikta 
sig på en defensiv hållning som syftade till att freda vårt territorium och hålla 
oss utanför kriget.61 Luftförsvaret indelas i jaktflyg, stridsledning- och luftbe-
vakning, basförband och luftvärn. Stril- och basförband är understödjande 
funktioner för att möjliggöra insatser med de aktiva verkansfunktionerna jakt-
flyg och luftvärn. Av verkansfunktionerna ingår normalt inte luftvärnet i den 
fredstida incidentberedskapen. Den verkan som får insättas är reglerad i de 

 
59 Författaren har själv en gedigen erfarenhet avseende flygvapnets incidentberedskap. Han har 
15 års tjänstgöring bakom sig i varierande befattningar inom Stridsledning- och Luftbevak-
ningstjänst, STRIL. Han har bland annat tjänstgjort som Jaktledare i incidentberedskapen. Åren 
2001-2002 tjänstgjorde han på FTK.  
60 Försvarsmakten, Handbok IKFN: Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands 
suveränitet och oberoende, Stockholm: Försvarsmakten, 1995, Förord. Hädanefter: Handbok 
IKFN (1995). 
61 DFL (2004), ss. 69-74. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats 19100:2028 
ChP 02-04 2004-06-03 Sid 24 (42) 
Mj Martin Vobora   
 
 

                                                

insatsregler som är uppsatta. Dessa kallas i internationella sammanhang för 
”Rules Of Engagement”, ROE. 
 
En av försvarsmaktens nuvarande huvuduppgifter är att ”hävda vår territoriel-
la integritet”.62 Detta görs för att påvisa Sveriges vilja och förmåga att bevara 
landets självständighet. Som ett bevis på detta måste landet visa att man inte 
accepterar någon form av kränkning av territoriet. Flygvapnets uppgift är att 
genomföra detta avseende luftrummet. För att kunna genomföra detta måste 
man ha kontroll över luftrummet vilket innebär att man måste se vad som före-
kommer där och beivra överträdelser. Detta görs genom ett stort nät av fasta, 
militära och civila, radarstationer som är utspridda över landets yta. De civila 
radarstationerna tillhör Luftfartsverket men Försvarsmakten har full tillgång till 
dem. Informationen distribueras till en, eller flera, centraler för stridsledning 
och luftbevakning. Dessa centraler kallas StriC. I StriC finns normalt funktio-
ner för luftbevakning, vilken utgörs av insamling och identifiering av radarin-
formation, och stridsledning, ledning av jaktflygplan för att de ska få kontakt 
med eventuellt mål. I fredstid fattas insatsbeslut i StriC. Denna uppgift löses av 
jaktledaren, JAL, som disponerar en eller flera rotar med jaktflygplan som står 
i beredskap för att ingripa mot kränkningar av luftrummet. Denna samlade 
funktionskedja som utgörs av: insamling – bearbetning – insatsbeslut – ledning 
och flygning kallas för incidentberedskap. Den syftar till att ha kontroll över 
luftrummet och vid behov identifiera och avvisa flygplan som kränker svenskt 
territorium. Incidentberedskapen pågår dygnet runt alla dagar på året. Den 
normala rutinen är att flygvapnet, i första hand, intresserar sig för den verk-
samhet som passerar in eller ut från territoriet samt flygverksamhet i dess ome-
delbara närhet. Kontroll av flygtrafik över svenskt territorium sköts normalt av 
Luftfartsverket genom deras Air Traffic Control Centers, ATCC. I Sverige 
finns ett mycket nära samarbete mellan Flygvapnet och Luftfartsverket. Detta 
baserar sig på den, relativt unika, orsaken att vi ”samutnyttjar luftrummet” av-
seende civil och militär flygtrafik. Detta innebär att civila och militära flygplan 
flyger i samma luftrumspaket där flygsäkerhetsansvaret för separation ligger på 
den militära flygstridsledaren, Fsl. Motsatsen hade varit att de militära flygpla-
nen hade fått öva i speciellt avlysta områden där ingen civil flygtrafik tillåtits 
att passera eller befinna sig. Praktiskt löses detta genom att befattningshavare i 
StriC och ATCC har direktriktad kommunikation med varandra. I fred är det 
Luftfartsverket som är central förvaltningsmyndighet för luftfarten. Detta inne-
bär att de har det samlade ansvaret för den civila luftfarten och flygtrafikled-
ningstjänsten i fred (Förordning 1988:78).63 I krig övertas detta ansvar av För-
svarsmakten. Det finns ett flertal exempel där Försvarsmakten har assisterat 
Luftfartsverket vid speciella händelser i fredstid. Några av dessa var de flyg-
planskapningar som skedde i slutet av 1980-talet. Det var avhoppare från öst 
som kapade flygplan och sökte asyl i Sverige. Det skedde då en direkt förfrå-
gan från vakthavande ansvarig för flygledarna i ATCC till JAL i dåvarande 

 
62 MSD (2002), s. 51. 
63 Försvarsdepartementet, FTS 2002/03: Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot 
olyckor, Stockholm: Försvarsdepartementet (Upplaga 1:1), 2002, s. 228. Hädanefter: FTS 
(2002). 
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StriC om assistans. JAL beordrade en incidentberedskapsrote att starta och 
eskortera det kapade flygplanet till landning i Sverige.64 
 

4.1.2 Styrande regelverk 
 
Det centrala regelverk som styr flygvapnets möjligheter till ingripande i fred är 
IKFN förordningen (1982:756). Andra, i sammanhanget väsentliga, regelverk 
är luftfartsförordningen (1986:171) och förordningen om försvarsmaktens stöd 
till civil verksamhet (2002:375). Att dessa är speciellt väsentliga anser jag be-
kräftas av att justitierådet Johan Munck upptar, bland annat, dessa i sin utred-
ning om ”Vår beredskap efter den 11 september” (SOU 2003:32).65 Utredning-
en syftade till att ”…bl.a. kartlägga och analysera myndigheternas och övriga 
offentliga organens samlade beredskap och förmåga att förhindra, bekämpa 
och i övrigt hantera omfattande terroristattentat och andra likartade extraor-
dinära händelser i Sverige”.66 Mer ur utredningen presenteras längre fram. 
 
IKFN förordningen67 reglerar hur, bland annat Flygvapnet, skall agera vid 
kränkningar av vårt territorium. IKFN står för: Försvarsmaktens ingripanden 
vid kränkning av Sveriges territorium under fred och neutralitet. Förordningen 
upphör att gälla om Sverige kommer i krig. För tolkningen av IKFN är det vä-
sentligt att först se på ett antal definitioner. I 2§ anges bland annat: 
 
7. statsluftfartyg: militära stridsflygplan, militära transportflygplan och and-

ra luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt 
syfte 

9.   civila luftfartyg: andra luftfartyg än sådana fartyg som avses i 7 
 
I den 3§ står, bland annat, att ”Försvarsmakten skall”: 
 
1. upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete        

med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdesför-
ordningen (1992:118)68 

6.   i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot    fartyg     
      eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning. 
 
I 33§ står det om att svenska eller utländska civila luftfartyg som bryter mot 
tillträdesförbud i restriktionsområde skall avvisas från detta eller anmodas att 
landa.69 Det framgår inte vilka medel man får tillgripa för att förmå dem att 
göra så.  

 
64 Författarens egna erfarenhet som tjänstgörande i incidentberedskapen. 
65 Munck Johan, SOU 2003:32: Vår beredskap efter den 11 september , Stockholm: Reger-
ingskansliet (Tryckt upplaga), 2003, s. 6. Hädanefter: Munck (2003). 
66 Ibid s. 3. 
67 FTS (2002), ss. 71-79. 
68 Tillträdesförordningen beskriver bland annat bestämmelser för utländska statsluftfartygs 
tillträde till svenskt territorium, se Ibid ss. 66-70. 
69 Ibid, s. 75. 
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Vapenmakt får tillgripas, bland annat, enligt följande paragrafer:70  
 
6§ i självförsvar, när svenska statsluftfartyg utsätts för våldshandlingar från 
utländska statsluftfartyg över fritt hav 
9§  när utländsk militär personal under omständigheter som tyder på fientlig 
avsikt överskrider gränsen till svenskt territorium 
22§ mot utländska statsluftfartyg från vilka våldshandlingar begås:  

- mot mål inom svenskt territorium 
- från svenskt territorium mot mål utanför 
- mot svenska fartyg eller luftfartyg över fritt hav 

23§ om nödvändigt när utländska statsluftfartyg, som ej har rätt att vara där, 
skall avvisas från territoriet. Detta gäller även oidentifierade luftfartyg som 
överskrider den svenska territorialgränsen under omständigheter som tyder på 
fientlig avsikt. 
 
IKFN reglerar tydligt vad som är ett statsluftfartyg. Det som beskrivs i förord-
ningen faller hela tiden tillbaka på statsluftfartyg eller gränsöverskridande 
verksamhet. Detta gäller även oidentifierade luftfartyg, enligt 23§. Formellt sett 
är ett luftfartyg inte oidentifierat när det blir identifierat som civilt. Även om ett 
civilt luftfartyg skulle kunna misstänkas ha fientliga avsikter så finns det inte 
reglerat att vapenmakt får brukas. IKFN förordningen  är omvandlad till en 
handbok för försvarsmaktens tillämpning, Handbok IKFN.71 
Enligt luftfartslagen (1957:297) får inskränkningar eller förbud mot luftfart ske 
i vissa delar av landet. Detta kan ske med hänsyn till, bland annat, allmän ord-
ning och säkerhet.72 Inskränkningar formaliseras genom att restriktionsområ-
den upprättas. Om ett luftfartyg kränker ett restriktionsområde får det uppma-
nas att lämna området eller att landa. Om luftfartyget, trots anmaning, inte lan-
dar kan man, enligt 97-99§ i luftfartsförordningen (1986:171) begära hjälp av 
Försvarsmakten för att få det att landa.73 99§ i luftfartsförordningen ger vissa 
bemyndiganden till Försvarsmakten där de får förmå ett luftfartyg att landa om 
det har kränkt ett restriktionsområde som omgärdar anläggningar av betydelse 
för totalförsvaret. Luftfartyg med passagerare ombord skall inte förmås att lan-
da om det inte finns synnerliga skäl till det.74 Det framgår inte vilka medel man 
får använda för att framtvinga anmodan. Dock säger en juridisk företrädare för 
Högkvarteret att Försvarsmakten valt att inte utnyttja hela förordningen. Detta 
för att Försvarsmakten inte får uppträda så att man utsätter andra för fara. Detta 
beror sannolikt på att regeringen anser att hotbilden mot riket är sådan att det 
för närvarande inte är nödvändigt att bemyndiga Försvarsmakten att på eget 
initiativ använda ett mer omfattande våld.75 Luftfartslagen ger Försvarsmakten 
rätt att avvisa ett civilt luftfartyg eller förmå det att landa. Där framgår dock 

 
70 Med hänsyn till omfattning har de kortats ner och formulerats enligt författaren. 
71 Handbok IKFN (1995). 
72 Munck (2003), s. 64. 
73 Ibid, s. 65. 
74 Ibid 
75 Intervju med försvarsjurist Magnus Sandbu, HKV JUR, 2004-04-26. Hädanefter: Sandbu 
(2004). 
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inte vilka medel Försvarsmakten får använda för att göra så. Försvarsmakten 
har gjort tolkningen att vapenmakt ej får användas. 
 
Polisen är ansvarig för att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten 
i landet samt att tillförsäkra allmänhetens skydd.76 Förordning om försvarsmak-
tens stöd till civil verksamhet (2002:375) innehåller bestämmelser om det mili-
tära stödet till, bland annat, statliga och kommunala myndigheter .77 Enligt 4§ 
får Försvarsmakten på begäran lämna stöd till polisen. Två viktiga paragrafer 
begränsar stödet till polisen om det innebär risk för våld:78 
 
7§ När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens personal inte 
användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka tvång 
eller våld mot enskilda. 
 
10§ Försvarsmaktens personal får inte användas till uppgifter enligt denna 
förordning som kan medföra en inte obetydlig risk för att personalen kan kom-
ma att skadas. 
 
Enligt dessa paragrafer får Försvarsmakten alltså inte ingripa som stöd i polisi-
är verksamhet om det finns risk för att den kan komma att bruka våld mot en-
skilda eller om det finns risk för att försvarsmaktens personal kan komma till 
skada. 

4.1.3 Organisation och ordervägar 
 
I förordning (2000:555) ger regeringen de grundläggande instruktionerna till 
Försvarsmakten.79 2§ säger att Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige 
mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Vidare skall Försvarsmakten 
hävda Sveriges territoriella integritet. Försvarsmakten skall också bidra till att 
stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna 
samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande. 
I 3§ står det att Försvarsmakten skall ha den operativa förmåga, de kompeten-
ser och den insatsorganisation som beslutats av regeringen. Försvarsmakten 
skall även ha den beredskap som regeringen beslutar.80 Detta har föranlett den 
hierarkiska organisation som n tabellen på nästkommande sida, på ett mycket 
förenklat sätt, åskådliggör. Där framgår även vilka ordervägar som, bland an-
nat, styr beredskap och uppgifter. 
 
 
 
 
 

 
76 FTS (2002), s. 369. 
77 Ibid, ss. 341-343. 
78 Ibid, s. 342 
79 Ibid, ss. 167-178. 
80 Ibid, s. 167. 
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Nivå Myndighet/förband Order/direktiv 
Politisk Regering/FöD Regeringsbeslut 
Strategisk HKV/STRA FMO/Uppdrag 
Operativ OPIL/OPS OpO 
Taktisk FTK FKO 
Förbandsnivå Flygdiv, StriC  

 
Högkvarteret reglerar Försvarsmaktens beredskap i fred och under ordinarie 
grundberedskap genom Försvarsmaktens beredskapsorder, FMBerO. Opera-
tionsledningen reglerar försvarsmaktens beredskap i detalj avseende förband, 
beredskapsgrader mm. Detta görs genom periodisk beredskapsorder, PerBerO. 
Utöver detta kan diverse ordrar reglera och komplettera beredskap och ageran-
de. Dessa utgörs av Försvarsmaktsorder (FMO), Operationsorder (OpO) och 
Flygkommandoorder (FKO). 
 
Flygtaktiska kommandot, FTK, har ansvaret för att upprätthålla incidentbered-
skapen avseende Sveriges luftrum. I normala fall delegerar de uppgiften till en 
ansvarig StriC. I ansvarigt StriC befinner sig jaktledaren, JAL, och agerar som 
FTK:s förlängda arm. JAL har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att skapa 
förutsättningar för en bra luftrumskontroll. Vid behov har JAL rätt att beordra 
insats med incidentberedskapsflygplan för att identifiera och avvisa kränkande 
flygplan. 
 

4.2 Luftförsvarets agerande i samband med den 11 september  
 
Det var med bestörtning som delar av FTK:s personal åsåg dramat, på CNN, 
när det andra flygplanet kraschade in i ett av tvillingtornen på World Trade 
Center, WTC.81  Det tog en tid innan man insåg att det hjärnan först tolkade 
som en olycka snart blev något ännu värre. Allteftersom mer information in-
kom förstod man vidden av katastrofen. FTK:s  initiala bedömning var att det 
inte förelåg hot för att något liknande skulle ske i Sverige. Detta föranledde 
därför ingen omedelbar beredskapshöjning. Underrättelseinformationen upp-
ifrån var knapphändig. Efterhand förstärktes beredskapen, efter dialog med 
ovanstående nivå. Bland annat uppsattes två beredskapsrotar, en på vardera 
flygbaserna Uppsala och Ronneby. Även andra beredskapshöjande åtgärder 
vidtogs, bland annat avseende luftbevakning.82 Någon beredskapshöjning avse-
ende den andra aktiva komponenten i luftförsvaret, luftvärnet, genomfördes 
inte. Därför var det enbart flygvapnet som kom att beröras och behandlas. Från 
FTK fördes frågan uppåt om det ställdes några nya uppgifter till förbanden och 
därtill hörande nya insatsregler. Svaret blev att ordinarie uppgifter; hävda terri-
toriell integritet och IKFN, gällde.83 Detta bekräftas av företrädare för Hög-
kvarteret och direktiven som utgick var att IKFN gäller. Detta förtydligades i 
                                                 
81 Författarens egna erfarenheter. 
82 Intervju med Övlt Pentti Lamberg, FTK A3 Gen/OPS J3 Luft, 2004-04-28. Hädanefter: 
Lamberg (2004). 
83 Ibid 
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ett PM som gick ut till förbanden.84 Det tillkom inga nya insatsregler under 
hela den beredskapshöjda perioden dagarna efter 11 september.85 Den ordina-
rie, hierarkiska, beslutskedjan gällde och bibehölls under perioden med ett un-
dantag. Det skedde veckan efter 11 september när en militärrådgivare på för-
svarsdepartementet gick direkt in på den operativa nivån för att fortsätta den 
förhöjda beredskapen på Uppsala. Från operativ nivå var avsikten annars att gå 
ned i beredskap. Detta klarades sedermera ut och formaliserades.86 
 
Den person som tjänstgjorde som JAL i StriC den 12-13 september har lång 
erfarenhet av incidentberedskap.87 Han erinrar sig att han hade en liknande 
känsla som under ett antal incidentberedskapstillfällen tidigare i karriären, 
bland annat statsminister Olof Palmes begravning och kollisionen med det 
svenska signalspaningsfartyget Orion, under andra halvan av 1980-talet. Det 
kändes att det var något extraordinärt samtidigt som orderläget upplevdes som 
osäkert.88 Vid förfrågan till FTK fick man besked att vidare order kommer.  
Det var en hel del brister som upplevdes avseende order och färdigheter hos de 
inblandade. Bristerna på individuella förmågor var delvis kända och bered-
skapshöjningarna bekräftade detta. Exempel på detta är att det ordermässigt 
hade förbisetts att öka beredskapen med flygräddningshelikopter, FRÄD, när 
man utökade beredskapen på incidentjakten. Den allmänna kunskapen om 
bland annat IKFN, hos yngre personal bland flygstridsledare och piloter, upp-
levdes begränsad. Hos piloter och flygstridsledare upplevdes även en begrän-
sad förmåga avseende flygning och ledning.89  På divisionerna fanns det inte en 
aktuell status att flyga under mörker då några sådana pass inte genomförts på 
länge. Detta föranledde att ett antal flygpass genomfördes från Uppsala och 
Ronneby under kvällen och natten mellan den 12 och 13 september. Det var ett 
av dessa pass som föranledde löpsedlar som ”Svenskt jaktflyg över Stockholm i 
natt”. Det fanns en hel del, bland annat chefen för operativa insatsledningen, 
som var kritiska till detta.90 Kritiken berodde på att det hade orsakat bullerkla-
gomål och rädsla hos en del invånare i Stockholm. I det rådande läget är detta 
förståligt även om anledningen till bullret, främst, berodde på ett misstag hos 
en civil flygledare som hade angivit en alltför låg flyghöjd vid passage av 
Stockholm på väg hem från övningsområdet. Samtidigt upplevde de inblanda-
de; JAL, flygstridsledare och piloter, det som en besvikelse då de fick kritik 
från ledningen. De upplevde att som situationen var så fullföljde de trots allt 
sin uppgift, vilken var att uppvisa en hög beredskap och markera närvaro.91 
Uppgiften var att genomföra incidentberedskap med ordinarie tilldelade insats-
regler och med gällande regelverk, inga nya insatsregler tillkom. På grund av 

 
84 Intervju med Övlt Marcus Björkgren, HKV STRA, 2004-04-26, även Sandbu (2004). Hä-
danefter: Björkgren (2004). 
85 Lamberg (2004), Björkgren (2004), Sandbu (2004). 
86 Lamberg (2004). 
87 Intervju med Övlt Jan Reuterdahl, FHS C KV Luft (Tjänstgörande JAL), 2004-05-05. Hä-
danefter: Reuterdahl (2004). 
88 Erfarenheterna från Palmes begravning är delvis annorlunda, detta beskrivs mer senare. 
89 Reuterdahl (2004). 
90 Ibid 
91 Ibid 
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den initialt begränsade underrättelseinformationen, den blev bättre efter första 
dygnet, så väckte detta en del funderingar. Varför så mycket utökade resurser 
för att lösa ordinarie uppgift? Det upplevdes som en obalans mellan: Uppgift – 
Resurser – Insatsregler.92 
 
Flygdivisionen på Uppsala tillfördes personal, från en annan division på sam-
ma förband, för att klara av den höjda beredskapsuppgiften. De elever som 
fanns skickades hem och divisionen gick, så småningom, in i ”krigsmod” som 
en pilot uttryckte det.93 Detta innebar att passcheman infördes och den personal 
som inte var nödvändig där just då gick i vila. Det samma gällde det tekniska 
kompaniet som betjänade dem. Detta var tidvis svårt att förstå för övriga flottil-
jen och andra förband som inte var delaktiga i den utökade beredskapen, bland 
annat förväntades det deltagande i en mängd ordinarie möten på flottiljen.94 På 
divisionen gick man igenom scenariot som hade skett i USA och diskuterade 
igenom hur det hade sett ut i Sverige. Man kom att kalla det ”flyga in i Glo-
ben” och hade som en bild att ett kapat plan efter start på Arlanda skulle flyga 
in i ett fullsatt Globen. Man gick igenom allt från hur det skulle upptäckas, 
identifieras och rapporteras. Känslan var att hur det än skulle gå skulle man 
alltid vara ”tvåa”. Det skulle bli svårt att kunna göra något framför allt på 
grund av tid för att hinna fram och avsaknaden av lämpliga insatsregler. Då det 
var den tiden på året, och i utbildningscykeln, behövdes en hel del träning och 
återinflygning göras. Bland annat behövdes det övas på kurvflygning och mör-
kerflygning.95 Det var i samband med detta som tidigare beskrivna löpsedlar 
skapades. 96 Även divisionen upplevde kritiken negativt. För dem var uppgiften 
klar, även om man uppfattade att det fanns brister i underrättelseinformationen, 
initialt, så var det ingen tvekan om vad man skulle göra. Det var utökad ordina-
rie incidentberedskap med IKFN som grund. Det hela uppfattades som en poli-
tisk markering där syftet var att visa flagg och det hade de omedvetet gjort i 
samband med överflygningarna.97 Efterhand så ställdes frågor uppåt om utöka-
de insatsregler men svaret blev att IKFN gäller. Detta accepterades då divisio-
nen hela tiden ansåg att det enbart var signaleffekt som skulle visas. De trodde 
inte på att det skulle komma ett kapat flygplan och ”flyga in i Globen”. De 
hade dock velat ha möjlighet att diskutera en sådan händelseutveckling med 
formulerade utökade insatsregler. En av piloterna uttrycker det enligt nedan: 
 
Man måste vara förberedd för att göra en sådan insats, innan start. Man vill i 
lugn och ro diskutera och analysera detta på marken, det är inget tillstånd man 
vill ha på radion… Det var en av de första gångerna som man kände att man 
verkligen gjorde det man var utbildad för och där man fullföljde sin uppgift. 
Det kändes bra…98 

 
92 Ibid 
93 Intervju med Mj Håkan Josefsson, 2 div F16 (nu studerande vid FHS), 2004-05-03. Hädanef-
ter: Josefsson (2004). 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Reuterdahl (2004). 
97 Josefsson (2004). 
98 Ibid 
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4.3 Hur agerade Flygvapnet?  
 
Här besvaras uppsatsens första frågeställning: 
 

• Hur agerade det svenska Flygvapnet i samband med den 11 september 
2001? 

 
Dagarna efter den 11 september genomfördes ett antal beredskapshöjningar 
inom luftförsvaret. Den andra aktiva komponenten inom luftförsvaret, luftvär-
net, kom inte att beröras. Flygvapnet höjde beredskapen främst avseende kon-
troll av luftrummet och jaktberedskap. Uppgiften var den ordinarie incidentbe-
redskapsuppgiften men med utökade resurser. Man skulle agera enligt gällande 
regelverk, framförallt IKFN, med det mandat som det tillåter och de insatsreg-
ler som utgår från detta. Under den aktuella tidsperioden tillkom inga nya in-
satsregler. 
 

5 Analys av det svenska Flygvapnets möjligheter att 
ingripa mot asymmetriska hot i fred 

5.1 Analys  
 
I detta avsnitt analyseras det svenska flygvapnets möjligheter att ingripa mot 
asymmetriska hot utifrån de tidigare fastställda kategorierna. Det leder fram till 
att uppsatsens andra frågeställning besvaras. 

5.1.1 Asymmetrisk metod 
 
Terrorism är ett tydligt exempel på ett annat operativt eller taktiskt koncept än 
det traditionellt västerländska. Terrorism har traditionellt betraktats som en 
form av kriminalitet då den per definition slår mot civila människor och mål i 
syfte att påverka samhället utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.99  I Sverige 
är det polisen som är ansvarig för den allmänna ordningen och allmänhetens 
skydd.100 ”Att agera mot brottslighet och terrorism är i dag en polisiär upp-
gift”, enligt rikskriminalens chef Lars Nylén.101 Försvarsmakten får lämna stöd 
till andra myndigheter, såsom polisen, men detta får inte ske om det innebär 
risk för att tvång eller våld kan komma att brukas mot enskilda. Försvarsmak-
tens personal får inte heller användas till uppgifter där det finns en allvarlig 
risk för att den kan komma till skada.102  

 
99 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_
word=terrorism&btn_search=S%F6k+i+NE. 2004-05-09, kl 0840. 
100 FTS (2002), s. 369. 
101 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=246667. 2004-05-09, kl 0950. 
102 FTS (2002), s. 342. 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=terrorism&btn_search=S%F6k+i+NE
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=terrorism&btn_search=S%F6k+i+NE
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=246667
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5.1.2 Asymmetrisk teknologi 
 
Det blir tydligt en asymmetri i teknologi när en militärmakt skall möta en mot-
ståndare som utnyttjar terrorism som metod. Terrorismen döljer sig i det vanli-
ga samhället bland vanliga människor. De utnyttjar de, många gånger små, 
medel som finns att tillgå. Att de trots det kan få stor effekt visa händelserna 
den 11 september. De svenska militära medlen är framtagna för att möta andra 
militära motståndare i en konventionell konflikt. Luftförsvaret är uppbyggt i ett 
defensivt syfte där den teknologiska utformningen syftat till att vara teknolo-
giskt överlägsen en annan militär angripare.103 Detta syfte är föga användbart 
när motståndaren väljer att inte möta en på de villkoren. Det är svårt att stoppa 
terrorism med militära resurser när den väl genomförs. Det är lättare att stoppa 
den med andra resurser i planeringsstadiet.104  
 

5.1.3 Asymmetrisk vilja och moral 
 
Den som känner att han inte har något att förlora har naturligt en större vilja att 
ta större risker än motparten. Denne kan även genomföra handlingar som mot-
parten av moraliska eller legala skäl avhåller sig ifrån. Att försvara sig mot 
terrorister som utnyttjar sig av självmordsbombare har visat sig omöjligt. Den 
militära stormakten USA har, förutom händelserna den 11 september, erfarit 
detta vid ett flertal tillfällen under sin ockupation av Irak. Även en, operativt, 
väl ansedd försvarsmakt som Israels har misslyckats med att skydda de egna 
medborgarna från terrordåd utförda av självmordsbombare.105 Därav kan man 
dra slutsatsen att den svenska Försvarsmakten inte har några bättre förutsätt-
ningar att skydda sig mot terrorism även om viljan för detta skulle finnas. 

5.1.4 Normativ asymmetri 
 
Min uppfattning är att terroristerna och deras motparter, relativt ofta, har olika 
uppfattningar om vad som är etiskt och legalt accepterat. 
 
”Försvarsmakten skall följa de nationella och internationella regler som styr 
myndighetens användande av våld och tvång – rättsliga grunder”.106 
 
Detta innebär att de nationella regelverken grundar sig på de internationella 
som är förankrade i FN. Exempel på detta är FN stadgan  och krigets lagar. 
FN- stadgans artikel 51 framhåller enskilda staters rätt till själförsvar:107 

 
103 DFL (2004), ss. 69-74. 
104 Lamberg (2004). 
105 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?queryArt4314=sj%E4lvmordsbombare&sortOptionAr
t4314=10&d=722&a=4314&timeOptionArt4314=0&searchDepartmentArt4314=10. 2004-05-
09, kl 1030. 
106 MSD (2002), s. 41. 
107 Ibid, s. 42. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?queryArt4314=sj%E4lvmordsbombare&sortOptionArt4314=10&d=722&a=4314&timeOptionArt4314=0&searchDepartmentArt4314=10
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?queryArt4314=sj%E4lvmordsbombare&sortOptionArt4314=10&d=722&a=4314&timeOptionArt4314=0&searchDepartmentArt4314=10
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”Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till indivi-
duellt eller kollektivt själförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon 
medlem av Förenta Nationerna, intill dess säkerhetsrådet vidtagit nödiga åt-
gärder för upprätthållandet av fred och säkerhet…” 
 
Tre av de, i sammanhanget, viktigaste principerna i krigets lagar är:108 
 

• distinktionsprincipen: kravet på att åtskillnad skall göras mellan civila 
eller civil egendom, kombattanter och militära objekt 

 
• proportionalitetsprincipen: skyldigheten att undvika oproportionerliga 

förluster i civila och civil egendom 
 

• försiktighetsprincipen: skyldigheten att vidta försiktighetsåtgärder för 
att minimera förluster i civila och civil egendom 

De regelverk vi har i Sverige är uppbyggda mot den hotbild och det krigsscena-
rio som Sverige hade väntat sig. Därav är IKFN förordningen formad som den 
är och styrande för Försvarsmaktens agerande.109  Proportionalitet skall vara 
styrande för Försvarsmaktens agerande. Det är den aktuella hotbilden som är 
styrande för de befogenheter som Försvarsmakten har. Det kan inte uteslutas 
att regeringen håller tillbaka vissa befogenheter med hänsyn till den aktuella 
hotbilden.110 
 

5.1.5 Asymmetrisk organisation 
 
En terroristorganisation som Al-Qaida är uppbyggd som ett nätverk.111 När en 
cell av detta nätverk väl har fått sin uppgift har de mycket korta beslutsvägar. 
Nätverksorganisationen är svår att slå ut då de enskilda cellerna har begränsad 
kunskap om varandra. Spårar man upp en cell är det inte säkert att det leder en 
vidare. Den svenska Försvarsmakten är organiserad och uppbyggd för att kun-
na möta en konventionell militär motståndare. Det är en klassiskt hierarkiskt 
uppbyggd organisation. Den politiska nivån tilldelar uppgifter, anvisningar och 
resurser.112 Den militära nivån bryter ned dessa och har skapat en strategisk-, 
operativ-, taktisk och förbandsnivå. Order och direktiv från politisk nivå löper 
hierarkiskt genom den militära organisationen ned till förbandsnivån som 
handgripligt skall utföra uppgiften.113 I en kamp med en motståndare gäller det 
ofta att fatta snabba beslut för att förekomma dennes agerande. Det gäller att ha 
korta beslutsvägar eller en effektiv organisation som kan hantera detta. Denna 
kamp om att ”komma innanför motståndarens beslutscykel” beskrivs genom 

 
108 Ibid, ss. 41-44. 
109 Sandbu (2004). 
110 Ibid 
111 
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_and_execution_of_the_September_11%2C_2001_attack
s. 2004-05-09, kl 1200. 
112 FTS (2002), s. 369. 
113 Lamberg (2004). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_and_execution_of_the_September_11%2C_2001_attacks
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_and_execution_of_the_September_11%2C_2001_attacks


FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats 19100:2028 
ChP 02-04 2004-06-03 Sid 34 (42) 
Mj Martin Vobora   
 
 

                                                

amerikanen John Boyds så kallade OODA-loop.114 Det svenska luftförsvaret 
har, troligen, längre beslutsvägar än en nätverksorganiserad terroristorganisa-
tion. Det gäller därför att ha en effektiv organisation med ”uppborrade och in-
oljade” kanaler som kompenserar detta.115 Denna organisation måste ständigt 
övas för att bibehålla sin funktionalitet. Framförallt är detta viktigt då det gäller 
samverkan med andra funktioner inom eller utanför organisationen. Detta beror 
bland annat på omsättningen av personal där människor ofta byter befattning. 
Det regelverk som ligger till grund för flygvapnets agerande bör vara förberett 
för ett antal olika scenarier. Tidsförhållandena för flygvapnets insatser är ofta 
väldigt korta, beroende på luftstridskrafternas inneboende fart och räckvidd. 
Att ändra en regeringsförordning kräver ett beslut från fem statsråd i samman-
träde.116 En ändring av regelverket avseende handlingsregler är problematiskt 
för brukarna att använda om de nya handlingsreglerna tilldelas med kort varsel. 
Detta beror på att det är komplicerade avvägningar som måste göras och dessa 
behöver penetreras i god tid innan genomförandet.117 Sammantaget gör detta 
att en traditionell hierarkisk organisation kan ha svårt att möta en nätverksor-
ganiserad motståndare som har kortare beslutsvägar. Den hierarkiska organisa-
tionen kan möta detta genom att vara välövad och ”upptrimmad” samt att ha en 
i förväg genomtänkt strategi för sitt handlande där förberedda regelverk är en 
del. 
 

5.1.6 Asymmetriskt tålamod 
 
Asymmetriskt tålamod avser både uthållighet och tidsperspektiv på en motsätt-
nings lösande. Inte sällan har vi i västvärlden ett mycket kortare perspektiv 
medan en terrororganisation kan ha ett mycket mer långsiktigt mål.118 Den 
asymmetriskt krigande motståndaren väljer tid, plats, medel och effekt för sina 
insatser. För det svenska luftförsvaret gäller det att ha en ständig beredskap för 
att kunna möta dessa insatser. På grund av de korta tidsförhållandena inom 
luftstridskrafternas verksamhet syftar denna beredskap till att försöka skapa 
framförhållning så att man inte kommer i efterläge. För detta ändamål är det 
väsentligt med en väl fungerande underrättelse- och säkerhetstjänst som kan 
skapa förvarning och information om hotets utformning.119 Denna verksamhet 
bör omfatta flera både nationella- och internationella organisationer och myn-
digheter. Syftet är att sprida den tillgängliga informationens pusselbitar så att 
man lyckas skapa en helhetsbild. Eftersom den rådande hotbilden är normgi-
vande för de befogenheter som Försvarsmakten har,120 är det av avgörande 
betydelse att den underrättelsebild som skapas är så korrekt som möjligt. Detta 
är en förutsättning för att väsentliga handlingsregler skall kunna skapas och 
implementeras i tid. 

 
114 Rekkedal (2002), ss. 381-384. 
115 Lamberg (2004). 
116 Sandbu (2004). 
117 Josefsson (2004). 
118 Keys (2004). 
119 Lamberg (2004). 
120 Sandbu(2004). 
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5.2 Var insatsreglerna tillräckliga? 
 
Här besvaras uppsatsens andra frågeställning: 
 

• Var insatsreglerna tillräckliga för att möta denna typ av angrepp? 
 
Den typ av terroristangrepp som utspelade sig i USA den 11 september 2001 
var nytt till sitt tillvägagångssätt och till omfattningen av resultatet. Terroristat-
tentat har traditionellt betraktats som en form av kriminalitet. I Sverige är det 
polisen som ansvarar för att agera mot brottslighet och terrorism. De insatsreg-
ler som det svenska Flygvapnet har att agera efter är uppbyggda mot ett krigs-
scenario där luftförsvaret, i fredstid, skall verka krigsavhållande och hävda den 
svenska territoriella integriteten avseende, framför allt, luftrummet. Dessa in-
satsregler grundar sig huvudsakligen på IKFN. Försvarsmakten får, i fredstid, 
lämna stöd till andra myndigheter, däribland polisen. Detta får inte ske om det 
innebär risk för att tvång eller våld kan komma att brukas mot enskilda. Sam-
mantaget gör detta att Försvarsmaktens då gällande insatsregler inte var till-
räckliga för att Försvarsmakten skulle kunna möta den typ av angrepp som 
skedde i USA den 11 september 2001. 

6 Sammanfattning och slutsatser avseende det svenska 
flygvapnets möjligheter att möte asymmetris-
ka hot i fred 

 
Syftet med uppsatsen var att utifrån de dramatiska händelser som utspelat sig i 
USA den 11 september 2001 undersöka vilka möjligheter det svenska Flyg-
vapnet hade att agera mot ett liknande scenario. Sverige har, liksom de flesta 
andra länder, svårigheter att anpassa sig till de nya hotbilderna och de pro-
blemområden som omgärdar dem. Förhoppningsvis ger uppsatsen, dem som 
normalt inte har sitt värv inom luftförsvarets insatsverksamhet, en viss inblick i 
en verksamhet som starkt präglas av gråzoner och ett högt tempo i form av 
korta tidsförhållanden. 
 
Med asymmetri som teoretiskt ramverk har jag försökt beskriva hur den mo-
derna tidens nya hot ger västerländska stater problem att hantera dem. För att 
beskriva asymmetri, okonventionell krigföring, måste man först ha en före-
ställning om vad som är konventionell krigföring, symmetri, vilket jag kortfat-
tat gjort. Jag har utgått i från de amerikanska forskarna Steven Metz och Doug-
las Johnsons teorier om asymmetriska kategorier när jag genomfört min studie. 
 
Min studie har visat att USA:s luftförsvar, av den amerikanska kontinenten, 
inte var förberett på att möta den typ av angrepp som landet drabbades av. Det 
var uppbyggt mot ett konventionellt angrepp som kom utifrån riktat mot den 
amerikanska kontinenten, enligt den hotbild som det kalla kriget skapat. På 
samma sätt är det svenska luftförsvaret uppbyggt för att hävda den territoriella 
integriteten och verka krigsavhållande från ett angrepp. Detta bygger på en 
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kvarleva från det kalla kriget där Sverige skulle upprätthålla en neutralitet i 
samband med krig i omvärlden. Det har kommit att forma de insatsregler som 
styr Flygvapnets möjligheter att använda tvångsmedel. Dessa är utformade för 
att möta den hotbild som bedöms föreligga mot Sverige. I huvudsak utgörs 
dessa regler av IKFN. 
 
Dagarna efter den 11 september höjdes beredskapen inom det svenska flygvap-
net. Incidentberedskapen utökades genom att fler resurser tillfördes. Uppgiften 
förblev den ordinarie traditionella; att upprätthålla den territoriella integriteten 
utgående från IKFN. Inga nya insatsregler tillkom under perioden. De ordinarie 
insatsreglerna, som utgår från IKFN, är skapade för ett krigsscenario där Sveri-
ge är neutralt och skall hävda den territoriella integriteten. Dessa insatsregler 
medger, i huvudsak, endast ingripande mot statsluftfartyg vilka utgörs av en 
annan stats militära flygplan eller flygplan som ägs eller brukas av en stat och 
nyttjas i icke-kommersiellt syfte. Det svenska flygvapnet hade inte tillräckliga 
insatsregler för att ingripa mot ett liknande scenario som utspelat sig i USA där 
ett civilt flygplan kapats och utnyttjats som en asymmetrisk metod att bruka 
våld. 
 

7 Nya handlingsmöjligheter  
 
I USA blev händelserna den 11 september en kraftig väckarklocka. Det ledde 
till skapandet av ett hel nytt departement, Departement of Homeland Security. 
Dess syfte är att samordna ett flertal myndigheter inom, bland annat, underrät-
telse och säkerhetsfunktionerna och därigenom få en bättre bild av aktuell hot-
bild. Även inom U.S Air Force har det skapats ett ”Homeland Security Office” 
vars syfte är att ligga på framkant, avseende tänkbara hot, så att de därmed inte 
blir tagna på sängen igen.121 Samarbetet och samverkan med det amerikanska 
luftfartsverket, FAA, har förbättrats. NORAD har nu ständig tillgång till de 
civila radarstationerna över den amerikanska kontinenten och har påtagit sig ett 
större ansvar även inom kontinenten. De tittar inte bara efter inkommande hot 
utan även efter interna hot.122 Den amerikanska incidentberedskapen har kom-
mit att utökas till 16 beredskapsbaser över kontinentala USA. De flyger slump-
mässiga beredskapslägen över viktiga platser på kontinenten.123 Insatsbeslut 
om att skjuta ned ett civilt kapat flygplan ligger i första hand hos presidenten. 
Om tiden inte medger detta har beslutet delegerats ned till tre utsedda högre 
officerare att fatta detta beslut.124 
 
I Sverige tillsattes en utredning som leddes av justitierådet Johan Munck. Dess 
uppdrag, som tidigare nämnts, var att ”…bl.a. kartlägga och analysera myn-
digheternas och övriga offentliga organens samlade beredskap och förmåga 

 
121 http://www.afa.org/magazine/jan2004/0104homeland.asp. 2004-05-18, kl 1610. 
122 Scott William, “NORAD and FAA sharpen view inside borders” Aviation Week&Space 
Technology, vol. 156, 2002. Hädanefter: Scott, Aviation Week, NORAD (vol. 156, 2002) 
123 http://www.afa.org/magazine/jan2004/0104homeland.asp. 2004-05-18, kl 1610. 
124 http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp. 2004-05-18, kl 1605. 

http://www.afa.org/magazine/jan2004/0104homeland.asp
http://www.afa.org/magazine/jan2004/0104homeland.asp
http://www.afa.org/magazine/feb2002/0202norad.asp
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att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera omfattande terroristattentat och 
andra likartade extraordinära händelser i Sverige”.125 Utredningen föreslog : 
 
… att statsmakterna uttryckligen ansluter sig till en tolkning av 10 kap. 9§ för-
sta stycket första meningen RF som innebär att regeringen får insätta rikets 
försvarsmakt eller del därav i strid för att möta ett väpnat angrepp mot riket 
även när det inte härrör från en främmande stat. Utredningen lämnar också 
förslag till en ny lag om vissa befogenheter för Försvarsmakten  under fredstid 
som bygger på denna tolkning. Vid ett väpnat angrepp mot riket eller över-
hängande hot om ett sådant angrepp och då regeringens beslut inte kan avvak-
tas utan omedelbar fara för rikets säkerhet, för människoliv eller för omfattan-
de förstörelse av egendom, får försvarsmakten enligt föreskrifter i lagen bruka 
det våld som är nödvändigt för att avvärja den omedelbara faran  oberoende 
om angreppet eller hotet kan antas härröra från främmande stat. Efter begäran 
från polisen eller Kustbevakningen får Försvarsmakten enligt förslaget även 
ingripa vid andra våldshandlingar eller överhängande hot om våldshandling-
ar, om de utövas från fartyg eller luftfartyg.126 
 
Regeringsformens 10 kap. 9§ ger regeringen rätt att insätta Försvarsmakten i 
strid för att möta ett väpnat angrepp.127 Enligt Munck har det, bland annat ge-
nom FN resolutioner, fastslagits att terrorattackerna den 11 september är att 
jämställa med ett väpnat angrepp.128 Försvarsmakten bör därmed ha befogenhe-
ter att kunna möta sådana angrepp. Det finns även fall av terroristangrepp som 
inte är av sådan omfattning att de kan konstituera att väpnat angrepp men som 
är av sådan art att polisen inte har resurser att hantera dessa. I dessa fall bör 
Försvarsmakten, efter begäran från polis eller kustbevakning, kunna ingripa till 
deras hjälp.129 Utredningens förslag formaliserades i förslag till nya lagtexter, 
dessa föreslogs gälla från den 1 januari 2004.130 I maj 2004 finns dock fortfa-
rande inga nya insatsregler, Muncks förslag har inte antagits. Det förefaller 
som om det är en känslig fråga där det finns en mängd olika uppfattningar mel-
lan politiker, Försvarsmakten och polisen. Över det hela vilar spöket från Åda-
len 1931 då militären öppnade eld mot demonstrerande arbetare.131  
 
Under tiden har Försvarsmakten gjort vad den kunnat med tillgängliga insats-
regler. Frågeställningarna har övats och prövats ett antal gånger. Detta har gjort 
att samarbetet mellan nivåerna har ”trimmats” och man har en bättre hand-
lingsberedskap för att kunna agera upp till den nivå som man har mandat.132 
Dock finns mycket mer att göra inom området, samverkan med andra myndig-

 
125 Munck (2003), s. 11. 
126 Munck (2003), s. 13. 
127 FTS (2002), s. 16. 
128 Munck (2003), s. 12. 
129 Ibid 
130 Ibid, s. 37. 
131 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=246667. 2004-05-18, kl 1605. 
132 Lamberg (2004). 
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heter och kunskapen om lagar och förordningar måste bli bättre, enligt chefen 
för Flygtaktiska kommandot, FTK, brigadgeneral Lennart Pettrsson.133 
 
Det förefaller dock som att det organisatoriska minnet är kort ibland. För-
svarsmakten har tidigare, vid särskilda tillfällen, haft insatsregler att ingripa 
mot, till exempel, civila luftfartyg. Detta åskådliggörs av följande beskrivning 
av åtgärderna vid statsminister Olof Palmes begravning 1986. Den baserar sig 
på chefen för Luftoperativa avdelningen på Krigsvetenskapliga institutionen 
Försvarshögskolan, övlt Jan Reuterdahls, erfarenheter.134 Han tjänstgjorde vid 
tillfället som flygstridsledare på en radarstation grupperad på Skansen i Stock-
holm. I samband med begravningen upprättades ett restriktionsområde med 
centrum i stadshuset och en radie på 5 kilometer. Vid begravningen deltog ett 
antal statschefer och därmed fanns det en utökad hotbild. I förväg fattades ett 
regeringsbeslut om att insats med vapenmakt fick ske mot luftfartyg som bröt 
mot restriktionsområdet och inte följde anvisning om att avvika. Flygstridsle-
daren, och övriga inblandade, hade en kopia på regeringsbeslutet hos sig. Detta 
gjorde att man i förväg kunde förbereda sig på ett ingripande. Det fanns en 
direktförbindelse upprättad till polisens ledningscentral. I första hand var det 
stöd till polisen man skulle ge men det fanns en insatsrätt hos Försvarsmakten 
om en kränkning av restriktionsområdet skulle ske. 
 
Jag vill avsluta med ett citat ur den svenska doktrinen för luftoperationer, DFL, 
vilket jag anser på ett bra sätt sammanfattar vad som måste finnas för att luft-
försvaret, överhuvudtaget, skall ha en möjlighet att kunna möta de asymmetris-
ka hot som beskrivits i denna uppsats. 
 
Genom kontroll av det egna luftrummet kan riskerna minskas för terrorinsatser 
genom luften. Emellertid väljer den asymmetriskt krigande motståndaren tid, 
plats, medel och effekt – således kan dessa hotbilder förekomma även i djupas-
te fred. Inte sällan kombinerar den asymmetriske krigaren flera medel. För 
kontroll av luftrummet erfordras därför regelverk som förberetts för att möta 
asymmetriska hot samt en ledningsorganisation och –metodik som med kort 
varsel kan aktivera regelverket.135 

 
133 Liander Peter, “Utveckla förmågan att hantera asymmetriska hot” Flygvapennytt, nr 4, 
2003.  
134 Reuterdahl (2004). 
135 DFL (2004), s. 48. 
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8 Fortsatta studier  
 
Johan Munck lämnade i sin utredning förslag som syftade till att Försvarsmak-
ten skulle få använda verkansmedel för att ingripa mot inte bara statsluftfartyg. 
Verkansmedel föreslås få användas även mot andra typer av luftfartyg, som 
inte härrör från en främmande stat, om de konstituerar ett väpnat angrepp mot 
Sverige. Även väpnat stöd till polis eller kustbevakning föreslås få ges vid be-
hov.136 Inom NATO är insatsregler för, bland annat, våldsanvändning beskriv-
na i ett dokument som heter MC 362. Detta är ett NATO hemligt dokument 
och kan inte redovisas här.137 Dokumentet är dock uppbyggt i nivåer där olika 
grader av verkansinsatser ligger vilande och är delegerade till olika nivåer; 
politisk, strategisk, operativ och taktisk. Dessa ligger då klara och är tillgängli-
ga för alla att studera även om de för tillfället inte är implementerade. Under 
förutsättning att Johan Muncks förslag blir fastställda av den politiska nivån 
vore det intressant att se hur ett sådan dokument skulle kunna skapas och se ut 
efter svenska förutsättningar. 
 
Jag har i denna uppsats undersökt förutsättningarna för det svenska luftförsva-
ret att hantera terroristhot, motsvarande 11 september, med hänsyn till gällande 
insatsregler. Sverige uppfattas som ett av de länder i Europa som ligger sist 
avseende möjligheter att med militära medel ingripa mot civila flygplan.138 Det 
vore intressant att se vilket resonemang som förts i andra länder med liknande 
kulturell bakgrund. Vilka insatsregler, avseende redovisat scenario, har införts i 
våra nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland.  

                                                 
136 Munck (2003) 
137 Reuterdahl (2004) 
138 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=246667. 2004-05-18, kl 1600. 
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(Källa: Air Force Magazine, September 2002) 
 
Ovanstående är ett utdrag ur NORAD:s händelselogg för den 11 september. 
Där framgår bland annat tiderna för startorder på de första rotarna med inci-
dentberedskapsflygplan och när de var i luften.139 

                                                 
139 http://www.afa.org/magazine/sept2002/0902black.asp. 2004-05-06, kl 0140. 
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