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Air Power och asymmetri ur ett högteknologiskt perspektiv 
En fallstudie av Operation Desert Storm, Deliberate/Allied Force och Enduring Freedom 

 
Uppsatsen syftar till att bidra mot ökad förståelse för användandet av Air Power i olika miljöer. 
Uppsatsen strävar efter att belysa på vilket sätt man har nyttjat högteknologisk Air Power för att 
erhålla optimalt operativt övertag samt att undersöka vilka risker det eventuellt har inneburit. 
Detta uppnås genom att studera tre konflikter under 1990-talet och se hur man har använt sig av 
Air Power och titta på vilken effekt detta har haft. Det primära syftet är alltså att undersöka om 
högteknologi är fördelaktigt att använda i olika nivåer av konflikter, eller om avsevärda nackdelar 
visar sig. 
 
Uppsatsen syfte har också varit att identifiera hur de insatser som genomförts med dominerande 
Air Power har påverkat och påverkas av  teknologiska utvecklingsskillnader mellan länder. 
 
Då all krigskonst handlar om hur man nyttjar sina förutsättningar på bästa sätt blir det logiska 
steget att en mindre teknologiskt utvecklad fiende kan göra högteknologisk krigföring ineffektiv. 
Följande hypotes prövas under arbetet: Högteknologisk Air Power är effektivt även vid 
asymmetrisk krigföring och vid lågintensiva konflikter. 
 
Resultatet ur studien visar att det finns både positiva och negativa effekter. De mest framträdande 
fördelarna är att teknologin medger flexibelt nyttjande och korta omloppstider, underlättar 
samarbete och innebär vidare att ett högt tempo kan hållas genom operationen. 
Och nackdelarna är att det visar sig vara relativt enkelt att försvara sig under lång tid med små 
enkla resurser, detta kan visa sig svårhanterat för den politiska nivån. Resultatvärderingen av 
insatta medel sker änsålänge alldeles för långsamt. 
En högteknologisk angripare gör fienden rörligare vilket i längden innebär svårigheter för den 
egna beslutshanteringen. 
 
Nyckelord: Air Power, luftmakt, manöverteori, framtida krigföring, operativ ledning, 
internationella operationer, luftmaktsdoktriner, högteknologi, Allied Force, Deliberate Force, 
Enduring Freedom, asymmetri, PGM, precisionsvapen. 
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1.  Inledning 
1.1. Bakgrund 

Användande och utveckling av olika maktmedel förändras i alla kulturer och 
försvarsmakter genom åren. Doktrinutvecklingen är dynamisk. Den senaste 
tidens fokusering mot avancerad teknik och sofistikerade vapensystem kräver 
en eftertanke om hur man bäst applicerar dessa i en i övrigt förhållandevis stel 
organisationskultur. Det kan finnas en fara att man fastnar i ett 
beroendeförhållande. Förändringar verkar gå mot en slutsats att man kan klara 
sig med betydligt mindre resurser och personer i respektive försvarsgren dvs. 
mindre krigsförband. Denna inriktning uppskattas av politiker som har en kärv 
budget att hantera. 
 
Slutsatser kommer alltid att kunna dras från tidigare krig men att därefter rakt 
av applicera dessa på nya konflikter är nästan bortkastat, den evolution och den 
förändring som pågår måste vägas in. Dessutom gäller det att vara vaksam, 
dragna slutsatser är inte nödvändigtvis rätt slutsatser.1 
 
De konceptuella faktorerna är olika beroende på vilken kulturell bakgrund man 
har och därigenom påverkas vilka mål som sätts. Detta får konsekvenser på den 
väg och de metoder man väljer att följa mot sina mål. Vår uppfattning om 
framtiden domineras oftast av den konflikt som kommit senast. Detta kan 
eventuellt visa sig vara kontraproduktivt. 
 
USA: s försvarsminister Donald Rumsfeld är hjärnan bakom strategin med få 
men flexibla och högteknologiska trupper i Irakkriget 2003. Detta är 
förmodligen beroende på den totala framgång man hade under kriget 1991. 
 
 ”Donald Rumsfeld har under hela sin tid som försvarsminister drivit tesen att 
det är omodernt att sätta in stora truppstyrkor. I stället vill Rumsfeld ha färre 
men mer lättrörliga och högteknologiskt utrustade marksoldater. Med 
understöd av dagens kusligt pricksäkra precisionsbombningar räcker det för 
att vinna varje krig, menar han.” 2 
 
Tesen utsätts för skarp kritik av bl.a. krigsgeneralen Tommy Franks. Under 
Gulfkriget 1991 var de amerikanska styrkorna mer än dubbelt så stora som nu. 
Då föregicks markinvasionen av dryga fem veckors bombningar. Den här 
gången började bombningarna och markkriget ungefär samtidigt. Målet var att 
snabbt ta Bagdad. De södra delarna skulle falla automatiskt bara kriget började. 
Amerikanska och brittiska trupper kämpar fortfarande för kontrollen över södra 
Irak. Detta är skrivet 2003-03-31, 13 dagar efter krigsutbrottet. 2003-04-15 

                                                 
1 John Andreas Olsen, From Manoeuvre Warfare to Kosovo, enligt Air Vice Marshal (ret.) 
Tony Mason kommer framtida konflikter troligen vara annorlunda jämfört med de som många 
erfarenheter är dragna ifrån. Han ifrågasätter nyttjandet av Air Power förutom i avseende 
övervakning och inhämtning av kritiska underlag för förhandling, s 9. 
2 Aftonbladet 2003-03-31, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,284373,00.html  
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formar Rumsfeld en ny krigsstrategi. En ”Rumsfelddoktrin”3 med Irakkriget 
som modell växer fram. Grunden för den nya doktrinen är snabba insatser med 
rörligare och lättutrustade styrkor som ska vinna fortare genom att överrumpla 
fienden. Inför Irakkriget kämpade Donald Rumsfeld länge för en krigsplan med 
färre styrkor och färre stridsvagnar än vad de mer traditionellt inriktade 
armégeneralerna förespråkade. Hans huvudargument var att hastighet var 
viktigare än storlek för de amerikanska invasionsstyrkorna. Ett av hans 
argument var att ”rörlighet kompenserar för storlek”. Ett annat att bombplan, 
stridsflyg och helikoptrar med ”moderna precisionsvapen och oerhörd eldkraft 
kan ersätta markstyrkor”. 
 
Krig kan betraktas som en kamp mellan motstridiga viljor4. Effekt, både 
uppnådd och förväntad, har en central roll i all viljekamp, den som har ett 
teknologiskt övertag har ur ett historiskt perspektiv oftast även haft ett 
psykologiskt övertag.5 En nation eller aktör som känner sig underlägsen 
försöker naturligtvis att agera och möta ett hot på ett sådant sätt som passar 
egna syften och egen organisation. Möter man en motståndare som använder 
avancerade system försöker man troligen att störa dessa. Alternativet att 
använda list finns alltid kvar och det är detta den högteknologiska krigaren 
måste se upp med. 
 
Tidigare hade vi stater som bekämpar stater, organisationer mot organisationer, 
krigsmakter mot krigsmakter. Dessa gränser är nästan utraderade och det 
begrepp vi normalt känner igen som gråzonsproblematik har vuxit i 
omfattning. Olika former av krigföring existerar och olika typer av aktörer 
agerar samtidigt i områdena i dagsläget. Bland annat påverkar mänskliga 
rättigheter och humanitära operationer situationerna med en helt annan tyngd 
nu än vad de gjorde tidigare. Lågintensiva konflikter blir vanligare. 
 
Efter varje ny konflikt har vi ändrat uppfattning om de slagfält vi kan vänta oss 
i framtiden. Nya slag av aktörer, nya slag av stridsmedel och nya risker 
kommer i fokus och tränger ut tidigare föreställningar. Delvis har detta 
blockerat vår förmåga att se framåt, och delvis hindrat oss från att känna igen 
och förstå andra typer av framtida konflikter. Å andra sidan har det lett till en 
utveckling av nya metoder och vapen. Vi kan alltså se hur vårt tänkande och 
hur vårt användande av makt successivt förändrats av nya konflikter. Det är 
denna utveckling och förändring jag avser att granska.6 

                                                 
3 Intervju till tidningen Wall Street Journal av Försvarsministerns statssekreterare 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1435&a=131269&previousRenderType=6 
4 Sun Tsu, On the Art of War.pdf, översatt av Lionel Giles MA, “Hence to fight and conquer in 
all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy’s 
resistance without fighting.” s 51 “Therefore the clever combatant imposes his will on the 
enemy, but does not allow the enemy’s will to be imposed on him.” s 114. 
5 Normalt har det varit så att den tekniska utvecklingen först medför en överraskning för 
motståndaren som därefter reagerar och agerar genom att skapa motåtgärder. Därav kan man 
dra slutsatsen att den underutvecklade inledningsvis befinner sig i ett underläge. 
6 Enligt Air Marschal Sir Timmothy Garden prof. King’s College London är Air Power en 
möjliggörare, men för vad och till vilket pris. Han säger visserligen att många militära och 
politiska uppgifter löses av Air Power men det har ett pris och eftersom de flesta 
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1.2. Problembeskrivning 
Det finns flera anledningar till att jag valt att studera högteknologisk krigföring 
ur ett flygperspektiv. För det första så finns det en hög tilltro till användandet 
av högteknologisk krigföring, detta gäller såväl politiker som militärer. Den 
högteknologiska effekten i olika typer av operationer behöver alltså studeras 
djupare. En jämförelse av kostnad, kvantitet, tillgänglighet samt motståndarens 
status m.a.o. måluppfyllelse mot egna sårbarheter och fiendens motåtgärder är 
relevant. Det kan anses för optimistiskt att hävda att högteknologisk Air Power 
kan åstadkomma det politiska slutmålet, detta påstående skall kontrolleras i 
uppsatsen. 
 
Det andra skälet är att teknikutveckling ofta verkar drivande för hur man kan 
genomföra operationer. Man får nya metoder att föra krig på och nya 
angreppssätt att använda. Ny och bättre teknik är ofta svaret på många 
problem, men det är också allmänt känt att ny teknik även ger nya problem. 
Detta faktum är intressant att studera. Tempo anses ju vara avgörande för 
framgång.7 Den som kan komma innanför motståndarens beslutscirkel8 har 
både ett verkligt som psykologiskt ett övertag. Det har skett en betydande 
teknologiutveckling under 1990-talet både avseende hela system som enskilda 
vapensystem och komponenter. Tempo och beslut, påverkas avsevärt av 
högteknologiskt teknikinförande, är det enbart positivt eller finns det betydande 
nackdelar som visar sig när man möter en asymmetrisk eller lågteknologisk 
fiende? 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar mot ökad förståelse för hur användandet av högteknologisk 
Air Power i olika miljöer påverkar genomförandet. Syftet blir alltså att bredda 
och öka förståelsen för användandet av Air Power och dess olika system 
speciellt ur ett högteknologiskt perspektiv, detta i olika nivåer av konflikter. 
Uppsatsen behandlar tiden 1990-2002 ur ett högteknologiskt och till viss del 
asymmetriskt9 perspektiv. Vilken betydelse detta har haft för genomförandet av 

                                                                                                                                 
försvarsanslagen minskar och den högteknologiska kostnaden ökar, växer osäkerheterna om 
övergången till ett högteknologiskt försvar är värt priset. Han ger en beskrivning över 
utvecklingen i UK avseende budgeten, 1982 4,9 % av BNP (330 000), 1992 4,2 % (300 000), 
2002 2,3 % (280 000), detta visar på motsatsförhållande som antingen måste accepteras eller 
stoppas. 
7 NATO AJP-01 (B) Ratification Draft 2, Para 0308, ”Tempo is the rate or rhythm of activity 
relative to the opposition, within tactical engagements and battles and between major 
operations. It incorporates the capacity of a joint force to make the transition from one 
operational posture to another”, Detta avser såväl tempo i beslutsfattande och rörlighet i 
operationerna. 
8 Col. Philip S. Meilinger, The Paths Of Heaven, s 366, OODA loopen av John Boyd, 
Tankesättet som ligger i denna välkända teori är att man kan framhålla att allt rationellt 
mänskligt uppträdande, individuellt eller organisatoriskt, har en kontinuerlig cykel genom fyra 
distinkta faser; Observation, Orientation, Decision, and Action. Alla dessa faser påverkar 
beslutsfattandet. 
9 Med asymmetri avses ett tillstånd av obalans i en relation mellan två eller flera parter, t.ex. 
krigföring mellan två helt olika typer av militära organisationer, exempelvis mellan ett lands 
traditionella armé och en gerillagrupp.  
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operationer med luftstridskrafter kommer att åskådliggöras genom följande 
fall. 
 
Högteknologi mot lågteknologi: 

– under Gulfkriget, i stort kan man säga USA/England mot Irak, en 
supermakt, med stöd från diverse andra länder, mot en tredje världens 
diktatur, 

– under Balkanoperationerna, dessa bedrevs som operationer mellan 
NATO och olika krigsherrar, här är det en koalition mot individuella 
världen och värderingar och 

– i Afghanistan, Al-Qai’da, här agerar världen mot global terrorism, det 
är emellertid främst USA mot enstaka grupper och ledare. 

 
Då all krigskonst handlar om hur man utnyttjar sina förutsättningar på bästa 
sätt blir det logiska steget att en mindre teknologiskt utvecklad fiende kan göra 
högteknologisk krigföring ineffektiv. Följande hypotes används av författaren 
för att prova hållbarheten i högteknologisk effektivitet under olika operationer. 
 
Hypotes: 
Är högteknologisk Air Power effektivt även vid asymmetrisk krigföring 
och/eller vid lågintensiva konflikter. 
 
Följande frågor avser belysa ovanstående hypotes. 

• Vad innebär högteknologisk Air Power med fokus mot mindre 
teknologiskt avancerade nationer? 

 
• Hur påverkas Air Powers effekt av användandet av högteknologiska 

system? 
Frågorna kommer att belysas i den empiriska undersökningen. Slutliga svar 
kommer sedan att presenteras i kapitel fem. 

1.4. Metod 
Att förutse framtiden är nästan omöjligt. Alla påstående som vill göra sig 
gällande för längre tid behäftas med lägre förtroende och pålitlighet. För att 
begränsa studien och göra den trovärdigare analyseras en period av tio år bakåt 
i tiden. Detta för att det med större säkerhet kan antas att resultaten kan gälla 
tio år framåt, och på så sätt vara relevant för ytterligare studier. En metod som 
normalt används, både inom den civila sektorn och inom den militära, är att 
generera tänkbara scenarion som man kan pröva sina teser mot. Istället för att 
generera dessa scenarion avser studien att leta efter trender i genomförda 
operationer, på så sätt blir resonemanget faktiskt och inte hypotetiskt. 
Uppsatsen kommer att studera det som kallas för öppna krigshandlingar m.a.o. 
högintensiva konflikter, PSO (Peace Support Operations) dvs. lågintensiva 
konflikter och terrorism som får betecknas som varken låg- eller högintensiv 
men kan betecknas som en form av asymmetrisk krigföring. Därigenom 
penetreras huruvida teknologiskt övertag är en styrka eller en sårbarhet. 
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Metoden för att undersöka detta påstående ur ett teoretiskt perspektiv är att 
först definiera en teori som är relativt aktuell och känd. John A. Warden’s 
teorier om att attackera motståndarens olika kraftcentra inom hans olika 
system, och Warden’s teorier om parallell krigföring åskådliggör på ett tydligt 
sätt den komplexa konfliktmiljön. Anledningen till denna teoretiska vinkel är 
att hans teorier anses vara förhärskande i dagsläget och hans tankar genomsyrar 
stor del av den teoretiska utbildningen som militära skolor erbjuder.10 Motivet 
till en typ av studie som grundar sig på ett helhetstänkande är dels det faktum 
att konflikter och dess karaktär som tidigare nämnts ändrar sig med tiden och 
dels att Air Power faktisk har möjligheten att påverka inom hela skalan av 
strategiska, operativa samt taktiska slutmål. 
 
Genom att analysera tre helt olika konflikter ur detta teoretiska perspektiv 
prövas och ökas förståelsen för användandet av Air Power. Helhetssynen gör 
att effekter och sårbarheter kan ställas mot varandra i analysen och slutsatserna 
kan anses vara gällande för en relativt bred skala av konflikter. Just olikheterna 
gör att de trender eller gemensamma områden som identifieras med stor 
sannolikhet kommer att karaktärisera framtida konflikter. Eftersom 
intresseområdet är att studera högteknologisk krigföring valdes Irak kriget för 
att det anses vara en total framgång för den allierade styrkan och som 
referenskonflikter ur senare tid valdes Balkan och Afghanistankonflikterna. 
Avsikten är således att använda Warden’s teorier om de fem ringarna samt 
hans ansats till parallell krigföring och pröva dess relevans mot högteknologisk 
luftkrigföring och dess särdrag i olika situationer/konfliktnivåer.  
 
Allra först i uppsatsen sker en definition och en ingående beskrivning av vad 
Air Power betyder. Sedan analyseras och belyses Warden’s teorier. Därefter 
förklaras vad det som kallas för högteknologisk krigföring har för betydelse 
och inverkan på genomförandet av luftoperationer. Tre fallstudier åskådliggör 
utvecklingen under den senaste tiden. Sedan används en komparativ metod där 
skillnader och likheter samt styrkor och svagheter jämförs och analyseras 
mellan de tre utvalda operationer där Air Power har haft olika roller och fått 
olika betydelse. Avsikten är att se vilka CoG (Center of Gravity) som har 
definierats under de senaste operationerna och därefter vill jag se till vilken 
grad man löste ut dessa och vilken effekt detta hade. Efter detta genomförs en 
avslutande analyserande del där resultat och slutsatser ställs mot varandra 
utifrån teoribildningen. 

1.5. Teorianknytning 
Högteknologisk krigföring ändrar ganska naturligt dynamiken i krig och 
därmed förnyas även teorierna. Från de tidiga möjligheterna att utmatta fienden 
front mot front sker en utveckling och möjlighet att så att säga nöta ut större 
delar/förband genom att attackera underhåll m.m. Därefter får man möjlighet 
att tillintetgöra fienden, man kan anfalla över större del av djupet kraftsamlat 
med nya vapen. Steget efter detta är att paralysera fienden genom att gå mot 
                                                 
10 Warden’s teorier kan också anses vara välkända för att de kom i rätt tid och passade in på 
den just då aktuella konfliktens karaktär. 
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andra mål än de rent militära, materiella och personella. Den som har det 
teknologiska övertaget och därmed makten kan avancera i dessa steg och 
därmed fritt välja angreppssätt.  
 
Som ett svar på en konflikt kommer användandet av militär makt alltid att 
finnas som en militär lösning och ett politiskt alternativ. Dagens oförutsägbara 
värld understryker detta påstående. Men att då enbart fokusera på en 
motståndares militära styrkor är inte tillräckligt effektivt. Kan man påverka 
andra delar kommer fiendens interna problem att ha stor inverkan på 
kapaciteten och förmågan hos de militära styrkorna. Manöverkrigföring bygger 
på manöverteori och manövertänkande, vilket innebär att man identifierar 
motståndarens styrkor och svagheter för att därigenom på effektivaste sätt 
förstöra hans operativa förutsättningar och därmed hans vilja att slåss. 
Manöverteori är idag en dominerande militärteoretisk utgångspunkt för många 
förvarsmakter.11 Krigföringen har också på detta sätt förts närmare folket vilket 
ställer högre krav på genomförandet. 
 
John Warden tar tillsammans med andra välkända teoretiker vara på denna 
teori genom att åskådliggöra ett tankesätt som i vår tid stämmer in på vad som 
anses vara speciellt känsliga områden. Teorin strävar mot att åstadkomma en 
strategisk paralysering12. 
 

“A strategist should think in terms of paralysing, not of 
killing.”   — B. H. Liddell Hart 

 

Wardens teori bygger på manövertänkandet och parallell krigföring, tekniken 
kan underlätta dessa egenskaper. Manövertänkande strävar efter att 
åstadkomma en systemchock13 och därigenom bryta fiendens vilja. Syftet är att 
vinna freden inte vinna kriget som i många fall blivit ett slutmål i sig.14 
 
Eftersom Force on Force-strategi, dvs. utnötningskrig, är känt och prövat 
sedan tidigare blir det intressantare att ta Warden’s teorier som utgångspunkt 
för en denna studie. Warden’s synsätt är utmanande och eftersom utveckling 
ofta leder till förändring blir det trovärdigare att genomföra en strategisk analys 
än en traditionell militär jämförelse. Warden’s teorier baseras på att makten, 
viljan och kontrollen utgår från den centrala ledningen. Det bästa sättet att 
påverka fienden är alltså att påverka den centrala funktionen. Slutsatsen ur hans 
teori är att använda förmågor och funktioner som kan påverka fiendens centrala 
ledning eller dess vitala systemfunktioner.  

                                                 
11 Henrik Friman, Command Concepts, s 72. 
12 Col John A. Warden III, Air Theory for the Twenty-first Century, Strategisk paralysering 
siktar mot att påverka fiendens fysiska och mentala kapacitet och förmåga för att indirekt 
påverka hans moral och vilja. s 8. 
13 Militärstrategisk doktrin 2002, s 81, Systemchock är en utveckling av den ryska idén om 
operativ chock, Udar. Udar betyder närmast slag, anfall eller stöt och kom i deras operations-
konst att avse att man genom ett (enda) slag skulle försätta motståndaren ur stridbart skick. 
14 John A. Warden III, The Air Campaign revised edition, s 144. 
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1.6. Centrala begrepp 
Högteknologisk krigföring betecknas av att man använder system som är 
uppbyggda av avancerade datorer, har mycket liten volym och har någon form 
av avancerad styrnings- uträknings- och detonationsförmåga. Ett annat sätt att 
uttrycka det är autonom förmåga. Exempel på detta är alla former av 
precisionsstyrda vapen, satelliter för positionsbestämning, avancerad luftburen 
övervakning med realtidsöverföring av information, smygflygplan m.m. Air 
Power har tidigt alltid ansetts som framstående och högteknologiskt. I detta 
arbete fokuseras på den utveckling som skett de senaste tio åren.  
 
Precisionsengagemang är förmågan att selektivt använda militär kapacitet mot 
specifika mål med tydligt avgränsad effekt.15 
 
Manöverteori går ut på att splittra viljan och sammanhållning genom att 
identifiera styrkor och svagheter och därigenom förstöra hans operativa 
förutsättningar för att kriga.16 Strävan är att försätta fienden i vad som kallas 
för chocktillstånd genom avgörande slag. För att uppnå denna teori använder 
man manövertänkande och manöverkrigföring vars medel är att nyttja den 
indirekta metoden och initiativkraft.17 
 
Asymmetriskt perspektiv18, asymmetri kan bl.a. uppstå med avseende på 
parternas resurser. En högt utvecklad teknologisk part eller en part med 
överlägsen numerär kan möta en mindre utvecklad teknologisk part eller en 
part med en underlägsen numerär. I ett sådant läge har den resurssvagare parten 
möjlighet att välja alternativa angreppssätt för att kompensera obalansen. 
Moralisk obalans är en annan aspekt på asymmetrin, den kan härstamma ifrån 
skillnader i kultur och värdegrunder. Asymmetri är helt enkelt avsaknaden av 
symmetri. 
 
Luftkrigföringens särdrag19 är perspektiv, hastighet, räckvidd och 
manöverförmåga. De relativa fördelarna blir således rörlighet, responsförmåga, 
flexibilitet och mångsidighet. 
 
Center of Gravity, CoG, är tyngdpunkter enligt den svenska översättningen. 
Enligt John Warden är det primärt organisationskoncept, vilka som är viktigast 
faller ut när man bestämmer vilken effekt man vill uppnå på fienden och vilken 
förmåga man själv har att anfalla dessa.20 Detta begrepp är väldigt 

                                                 
15 Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst, s 251. I RAAF AAP1000, s 38, kan man läsa 
följande ’Precision’ does not necessarily imply only the use of precision- guided munitions. 
The term incorporates the employment of precise intelligence, knowledge, navigation, air and 
ground skills, and so on. In the right circumstances, precision strike can be effected using so-
called ’dumb’ bombs, possibly in very large numbers. 
16 Henrik Friman och Johan René, den operativa krigskonstens grunder, s 76. 
17 Militärstrategisk doktrin 2002, s 81. 
18 Militärstrategisk doktrin 2002, s 28. 
19 Remiss 1 doktrin för luftoperationer, s 51-53. 
20 Col John A. Warden III, Air Theory for the Twenty-first Century, s 6. 
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svårdefinierat men som en samlingsbeteckning existerar begreppet för att 
uppnå ett givet taktisk, operativt eller strategiskt militärt mål.21 
 
Systemchock22 innebär att man genom omfattande samtidiga attacker på vitala 
delar gör fienden oförmögen att agera och ett optimalt slutmål kan sägas vara 
uppnått då man har besegrat motståndaren utan att ha nedkämpat hans 
huvudstridskrafter. I detta hänseende tillmäts de konceptuella och moraliska 
faktorerna i motståndarens krigföringsförmåga större betydelse än de fysiska. 

1.7. Disposition 23 
I det andra kapitlet redovisas ingående begreppet Air Power och den idag 
förhärskande teoretiska bakgrund analysen grundar sig på. Vidare definieras 
vad som anses vara högteknologiska operationer och dess påverkan på 
nyttjandet av Air Power. 
 
I tredje kapitlet sker det själva empiriska arbetet som tre fallstudier för att 
koppla en bred verklighet mot teoriansatsen. 
 
I det fjärde kapitlet jämförs de valda operationerna mot den teoretiska 
bakgrunden och dess principer. Resultatet från fallstudierna analyseras och 
redovisas utifrån teorimodellens fem perspektiv. Kapitlet avslutas med att 
slutsatser med styrkor och svagheter sammanfattas. Till sist redovisas resultatet 
och frågorna besvaras. 
 
Femte och avslutande kapitlet består av förslag på fortsatt arbete och en 
sammanfattning av arbetet. Här återfinns också förkortningar/förklaringar, 
källbeskrivning/källkritik och litteraturlistor. 

                                                 
21 Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst, s 366. 
22 Militärstrategisk doktrin 2002, s 81. 
23 Rolf Ejvegård, vetenskaplig metod 1996, vald metod är hämtad med inspiration ur denna 
bok. 
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2.  Air Power ur ett högteknologiskt 
perspektiv 

 
Luftkriget skiljer sig från kriget på marken och på havet genom avsaknaden av 
terränghinder, möjligheten att med korta reaktionstider och att på långa avstånd 
strida i tre dimensioner, samt i viss mån även beroendet av högteknologiska 
system. Air Power innebär insatser med luftstridskrafter som kan genomföras 
med beväpnade eller obeväpnade plattformar, från marken eller från luften, 
bemannat eller obemannat, kraftsamlat eller enskilt, samt i humanitärt syfte 
likväl som för att betvinga en motståndare.24 
 
Trenden i västvärlden är att minimera onödigt dödande och att inte orsaka 
Collateral Damage (CD), dvs. oavsiktlig skada, detta uppnås framförallt 
genom utveckling av system och vapen med hög precision och graderad 
verkan. I nedanstående tabell åskådliggörs den senaste tidens generella 
utveckling av använda precisionsvapen. Observera att tabellen visar antalet 
precisionsvapen (PGM) av totalt fällda vapen, inte effekten. Man kan tydligt se 
en trend som pekar mot ett nästan fullständigt användande av PGM. 
 

Antalet bomber fällda av PGM typ i operationer sedan 1991

8,00%

35,00%

60,00%
70,00%

80,00%

Desert storm IRAK Deliberate Force
Bosnien

Allied Force Kosovo Enduring freedom 
Afghanistan

Irak 2003

 
När man sedan ställer seriell krigföring i kontrast till parallell krigföring i ett 
historiskt perspektiv får man belägg för hur dessa förändringar påverkat 
förmågan att hantera angrepp. 1942 i Tyskland anfölls 50 mål på 12 månader, 
detta klarade man av att hantera. I Irak 1991 anfölls ~150 mål på 24 timmar, 
detta innebar systemkollaps. Denna utveckling i kombination med ökat 
användande av PGM innebär en stor förändring för krigets förande. 
 
Stridens grundelement25 påverkas av den högteknologiska utvecklingen. 
Fokuseringen mot parallell krigföring på djupet möjliggörs genom att Air 
Powers rörlighet åstadkommer och medger önskad verkan långt in hos 

                                                 
24 Övlt Jan Reuterdahl, Militärteoretiska grunder 2003, s 2. 
25 Militärstrategisk doktrin 2002, s 77, grundelementen är verkan, rörlighet och skydd. 
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motståndarens vitala delar. Samtidigt utsätts dock flygstridskrafterna för ett 
ökat hot. Skyddet har med den tekniska utvecklingen därmed både ökat och 
minskat. Behoven att skydda sina egna förband kvarstår. Hotet ökar dels 
genom att man själv agerar på djupet men även att en fiende kan verka och nå 
avsevärd effekt med enkla medel på de platser där man koncentrerar sina 
förband. 

2.1. Air Power 
Fördelarna Air Power ger är frihet att operera för andra försvarsgrenar. Med 
överlägsenhet i luften ges frihet från attack från motståndaren och samtidigt 
innebär det frihet till attack när man själv vill mot fienden. Air Power ställer 
fienden i en ogynnsam situation där han måste parera. Vidare så säkerställs 
rörelsefriheten över tiden för markstridskrafter, luftstridskrafter och 
sjöstridskrafter. Air Power skyddar underhåll och ger uthållighet. Detta innebär 
automatiskt att det är mer system och förmågor som ingår i detta begrepp än 
det äldre klassiska jaktflygartänkandet. Alla farkoster som använder den tredje 
dimensionen måste tas med i definitionen. Rymd, jakt, attack, spaning, 
lufttankning, övervakning (C4ISTAR26), även ledningsprinciper, underrättelser 
och stödjande funktioner, måste tas med. Missilsystem från fartyg, 
arméenheter, luftvärn, obemannade farkoster och helikoptrar är också exempel 
på system som innefattas av Air Power.27 
 
Utvecklingen i världen från kalla krigets början ~ 1948/49 fram till 1990-talet 
kan betecknas som relativt stabil och förutsägbar, i alla fall med facit i hand. 
Sedan slutet på 1980-talet har vi påbörjat en mycket intressant period, mycket 
har hänt under denna period och det är intressant att se vad framtiden kommer 
att bjuda på. Förändringarna innebär att arvet av teknologisk materiel inte är 
optimalt men utnyttjas ändå. Air Power tenderar att bli politikernas instrument 
of first choice just beroende på sina särdrag, för att inte lura vår egen 
organisation eller framförallt inte vilseleda våra beslutande politiker måste 
talesättet ”ett flygplan med en bomb är lika med en träff” förklaras detaljerat 
och styrkor och svagheter måste belysas. 
 
Inom framförallt USAF talar man idag om en vidareutveckling av begreppet 
Air Power. Man talar istället om Aerospace Power, och lyfter därmed även in 
system som kan verka i och från rymden.28. Aerospace Power är än så länge 
förbehållet stormakter och allianser. 
 
En ökad insikt om vilka inneboende förmågor Air Power har, ger också en 
ökad flexibilitet i hur kriget kan föras. Den med Air Power erhållna förmågan 
att snabbt och effektivt slå på djupet av angriparens gruppering och in i hans 
hemland samt möjligheten att bekämpa försörjningslinjer och industrier ger 
nya tillfällen till avgöranden. Sedan Vietnamkriget fram till våra dagar har 
                                                 
26 Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance Targeting 
Acquisition and Reconnaissance.  
27 Daniel Gouré and Christopher M Szara, Air and space power in the new millennium, s 13 
(inledning) och s 3. 
28 President Reagans tog ett initiativ till ”SDI” Strategic Defence Initiative. 
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utvecklingen fortsatt i oförminskat tempo. Smarta sensorer för spaning och 
målsökning har förbättrats radikalt och återfinns snart sagt i varje vapen. 
Kommunikationssystem medger utbyte av stora datamängder, underrättelse-
system blir bättre, vapenplattformarnas kapacitet avseende vapenmängd och 
precisionsbekämpning ökar. Därigenom riskeras färre människoliv. Air Power 
som ett politiskt verktyg ökar också i betydelse. Precisionsbekämpning medger 
att oavsiktlig skada kan hållas på en politiskt acceptabel nivå. Med en 
tillbakablick på luftkrigets grundprinciper29 så gäller dessa alltjämt, men med 
ett ökat inslag av precisionsbekämpning. Det gäller bara att komma ihåg att det 
finns ett begränsat antal bomber varav endast några procent har verklig 
precisionsförmåga. Antalet flygplan som leverera dessa utan en egen hög 
förlustrisk är också begränsat. 

2.2. John Warden’s teorier 
Manöverteori används praktiskt genom manövertänkande och 
manöverkrigföring. Detta innebär att man undviker en konfrontation där 
fienden är som starkast. Man letar efter fiendens avgörande svagheter för att 
där åstadkomma en större effekt av insatta medel. Den andra delen består av att 
agera snabbt, samordnat och överraskande för att ta initiativet. Man kan säga 
att teorin går ut på att skapa systemchock. Förmågan att kunna kraftsamla eld 
till rätt plats, i rätt tid och som har rätt verkan, är avgörande för förmågan att 
genomföra framgångsrik strid. Manövertänkandet ställer höga krav på 
uppdragstaktik och initiativförmåga. Operativ ledning, m.a.o. operativt 
överläge innebär att man uppnår ett verkligt eller uppfattat överläge för att på 
så sätt styra fienden i önskad riktning inom operationsområdet.  
 
Warden’s femringstänkande30 hämtar inspiration från äldre teoretiker och han 
omsätter deras teorier i en ny och tidsanpassad paketering. 
 
Enligt Warden’s tänkande har Air Power doktriner utvecklats från en seriell 
direkt metod där man främst angrep den militära styrkorna, till en indirekt 
metod för att påverka nationens ekonomiska pelare, och numera är tanken att 
använda en parallell indirekt metod mot ledarskapet och viljan för att 
paralysera motståndaren.31 För att åskådliggöra hans teorier studeras tre 
områden; strategisk paralysering, femringsmodellen samt parallell krigföring. 
 
Strategisk paralysering 
En av fördelarna med Air Power är möjligheten att attackera logistiken på 
djupet. Detta är en sårbarhet för alla stridande parter. Air Power kan avgöra 
konflikter genom paralysering av framförallt underhållsförband och genom att 
begränsa underhållssäkerhet till de stridande förbanden. Attack av dessa delar 

                                                 
29 ”Grundprinciper” för krigföring såsom att hålla fast vid det uppsatta målet, enhetlig ledning, 
kraftsamling, flexibilitet och stridsekonomi, remiss luftoperativ doktrin, s 45. 
30 Col. John A. Warden III, USAF, Air Theory for the Twenty-first Century, s 4. Ringarna 
består av Leadership, Organic or System Essentials, Infrastructure, Population and Fielded 
Forces. 
31 Luftkrigs och doktrinseminariet, FHS 2003-01-27, John Wardens presentation. 
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ger en stor effekt till en mycket lägre risk för egna förluster.32 Det är detta man 
brukar kalla för den strategiska paralyseringen. 
 
Landkriget kan man säga fokuserar på militära styrkor i och med att man måste 
röra sig över terräng som förmodligen är försvarad. Sjökriget innebär en 
fokusering mot ekonomiska och psykologiska värden, främst genom blockader 
och förnekande av ekonomisk utvinning. Med Air Power förändras fokus i och 
med att det finns möjligheter att attackera militära, ekonomiska, politiska, 
psykologiska värden inom hela området.33 Detta sker då helst kombinerat och 
samtidigt för att påverka både styrkorna och ekonomin men framförallt för att 
påverka viljan. Det är detta som skapar paralyseringen. 
 
Strategisk paralysering kan också beskrivas som ett förhållande som man 
eftersträvar för att med minimala resurser åstadkomma största möjliga fördelar.  
Med en utgångspunkt i evolutionsteorin hävdar J. F. C. Fuller att eftersom 
människan består av en kropp med själ och sinne kan kriget som består av 
mänskliga aktiviteter liknas i tre skilda delar. Motståndaren består alltså av en 
fysik förmåga, en mental (konceptuell) förmåga samt en moralisk förmåga. 
Fuller hävdar att det som är avgörande för seger är den högsta kombinationen 
av dessa faktorer som en gemensam kraft.34 Kan man således påverka dessa 
förmågor i negativ riktning uppnår man betydande fördelar. Man söker den 
maximala politiska effekten eller fördelen till den minimala militära kostnaden. 
Målet är också att nå ett snabbt avgörande genom ett manövertänkande med 
fokus på motståndarens mentala och fysiska förmåga för att påverka hans 
moral. Historiskt sett liknar J. F. C. Fuller’s idé om tre delar väldigt mycket 
Clausevitz berömda treenighet, nämligen folket, armén och regeringen.  
 
Denna bakgrund tar Col. (ret.) John A. Warden fasta på i sina teorier - 
femringsmodellen och parallell krigföring som beskrivs nedan. 
 
Femringsmodellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femringsmodellen ger en bra bild över hur fienden är uppbyggd och vad som 
lönar sig att anfalla. Detta tankesätt gör att man ser fienden från en sida som 
militären tidigare hoppat över. Det finns mer än pansarvagnar, flygplan och 
fartyg. Målet är att göra kostnaden så hög som möjligt, politiskt, militärt och 
ekonomiskt. Priset skall vara högre än viljan att fortsätta. Andra målsättningen 
                                                 
32 Lt Col David S. Fadok, Paths of heaven edited by Col Philip S. Meilinger, s 358. 
33 Philip S. Meilinger vid ett föredrag vid FHS, 27 januari 2003. 
34 Lt Col David S. Fadok, Paths of heaven edited by Col Philip S. Meilinger, s 359. 
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är att paralysera fienden så att han inte kan agera. Hela denna systemteoretiska 
ansats är att genom synergieffekter nå bättre resultat och förstärka sin egen 
kapacitet.35 
 
Warden fokuserar sitt tänkande mot ledning och kontroll. Ledningen finns i 
mitten av hans modell med fem ringar och beskrivs som hjärnan med alla 
sensoriska intryck. De andra ringarna består av kritiska systemfunktioner, 
infrastruktur, folket samt stridskrafterna. Vinsten med att se fienden som ett 
system är att man därmed analyserar alla hans styrkor och svagheter genom att 
bryta ner femringsmodellen i flera undernivåer för att identifiera det som är 
mest sårbart. Hans metod består således i att kritiskt bryta ner systemet bit för 
bit.  
 
Warden inser vidare informationshanteringens betydelse för att fiendens 
system ska kunna fungera effektivt. Han spekulerar i att de fem strategiska 
ringarna hålls samman med informationssprintar. Sprintarna håller alla 
ringarna på plats, och om de förstörs kan ringens komponenter rotera helt utan 
kontroll. Detta antyder att informationslänkarna mellan ringarna kan vara 
nyckeln för att få hela det fientliga systemet på fall. 
 
Warden tar som så många andra upp begreppet ”CoG”. Han konstaterar genom 
sin modell att det finns ett eller flera Centers of Gravity på varje nivå, 
strategisk, operativ och taktisk.  
 
Parallell krigföring 
Warden fokuserar också på tidsfaktorn i krigets utveckling.36 Sannolikheten att 
nå sina mål ökar om man använder en väldigt kort tid att attackera 
motståndarens CoG. Samtidigt med detta bör den parallella metoden användas, 
motståndarens reaktionsförmåga kommer därmed troligen att vara väldigt låg 
eller begränsad. Om man väljer en seriell metod ökar den totala tiden för insats, 
och därmed ökar kostnaden. Motståndaren erbjuds genom denna seriella metod 
dessutom tid att reagera inom olika områden och sannolikheten att nå sina mål 
minskar efterhand.37 Detta antyder att operationer måste innehålla tempo för att 
effektivt och till låg kostnad nå sina mål. 
 
Strategisk paralysering kan man alltså nå fullt ut när man förstår den politiska 
målsättningen. Man uppnår målet genom att fokusera sin energi på att påverka 
fiendens ledare/ledning, direkt eller indirekt, genom paralysering av hela hans 
system. Genom att attackera alla definierade mål samtidigt med såkallad 
parallell krigföring samt med ett högt tempo uppnås så hög effekt som 
möjligt på kortast tid. Man vinner därmed freden på ett effektivt sätt. 
 

                                                 
35 Peter W Gray, Air Power Leadership, kap 8 John A Warden III Smasher of Paradigms s 143. 
36 Luftkrigs och doktrinseminariet vid FHS den 27 Januari 2003 Warden och Meilinger. 
37 USAF Col (Ret.) John Warden III, Venturist Corp, Strategy For The 21 st Century. 
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Warden’s teorier har erhållit ett gott rykte internationellt.38 Warden har trots 
detta fått en hel del kritik bland annat för de historiska exempel som han 
använder för att underbygga sina teorier om utnyttjande av Air Power som han 
beskriver i The Air Campaign. Trots kritiken innebär utvecklingen av hans 
idéer att krigföringen kommer att präglas av  

- genomförande med hög precision,  
- att stora egna förlustsiffror inte kommer att accepteras och  
- att oönskade sidoeffekter s.k. Collateral Damage måste undvikas.  

Han ser också en utveckling mot icke dödliga vapen och att manipulering av 
information kommer att få en ökad betydelse. Därmed måste strategin 
koncentreras mot fiendens hela system, inte enbart mot hans stridskrafter. 
 
Warden är inte oomstridd, det finns andra uppfattningar om hans teorier. 39 Det 
hävdas t.ex. att Warden använder begreppet CoG för att beteckna kritiska 
sårbarheter men även för att beteckna källa till styrka eller kraft. Han använder 
också begreppet för att beteckna koncentration av kraft eller styrka. Av detta 
resonemang följer att källan till styrkan samt koncentrationen av kraft kan vara 
en svaghet, detta är inte alltid fallet. Definitionen är alltså diffus och kan därför 
leda till osäkerheter enligt kritikerna. 
 
Ett annat mycket viktigt begrepp i The Air Campaign är luftherravälde. Warden 
själv skriver ”Centralt för vår tes är idén om att luftherraväldet är av kritisk 
betydelse” och ”vi vidhåller att det inte är möjligt att vinna ett krig om man 
inte har luftherravälde”. Begreppet som innebär kontroll över luften innehåller 
egentligen flera nivåer av kontroll och att hävda att det krävs den yttersta 
graden, luftherravälde, kan leda till en felaktig slutsats om betydelsen av att 
kontrollera luften. Det är effekten av insatta medel som är det intressanta. 
 
John A Warden’s tankemodell är att betrakta motståndaren som ett system av 
system. Hela hans teori bygger på systemteori.40 I det moderna kriget handlar 
det mesta om att ”stänga av system”, att få systemen att degradera. Warden’s 
begreppsapparat i ”The Air Campaign” är kanske inte alltid alltför tydlig på 
den punkten men senare har han dock preciserat sin teori. 
 
”War in the twenty-first century will be significantly different for the United 
States from anything encountered before the Gulf War. American wars will be 
increasingly precise; imprecision will be too expensive physically and 
politically to condone. Our political leaders and our citizenry will insist that 
we hit only what we are shooting at and that we shoot the right thing. 
Increased use of precision weapons will mean far less dependence on the 
multitudes of people or machines needed in the past to make up for inaccuracy 
in weapons. Precision will come to suggest not only that a weapon strike 
                                                 
38 Detta beroende på att hans planering och genomförande av Gulfkriget passade som hand i 
handsken och därmed kunde hans teorier ses som prövade och godkända. 
39 Niklas Zetterling, Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Artikeln 
beskriver utförligt en annan åsikt om hur Wardens teori kan tolkas.. 
40 För hela hans beskrivning hänvisas till ”The Enemy as a System”, tillgänglig på 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/warden.doc 
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exactly where it is aimed, but also that the weapons be precise in destroying or 
affecting only what is supposed to be affected. Standoff and indirect-fire 
precision weapons will become available to many others, which will make 
massing of large numbers in the open suicidal and the safety of deploying sea-
based or land-based aircraft close to a combat area problematic.” 41 
 
För att slutligen förstå vad asymmetri innebär i förhållande till Air Power 
belyses detta kort. Vid nyttjande av luftkrigsresurser i lågnivåkonflikter måste 
övervägas vilka typer av insatser som ger bästa utfall. Det är inte självklart att 
väpnade insatser ens är möjliga med tanke på politiska restriktioner. 
Obeväpnade insatser kan ge lika stort eller större utbyte förutsatt att det finns 
ett grundläggande samförstånd mellan parterna. Lika viktigt kan vara de 
psykologiska effekter som kan uppnås av att tydligt signalera att förmåga och 
vilja finns. Asymmetrisk krigföring är inget nytt. Det handlar om att nyttja sin 
egen styrka mot fiendens svagheter. Betydelsen av asymmetrin har ökat i takt 
med de västliga ländernas ökande dominans i luftkrigföringsförmågan. 
Asymmetriskt krigförande parter kan anta alla sorters skepnader. På skalans 
ytterligheter finns icke-statliga intressegrupper som sammanhålls av ett 
gemensamt intresse. Inte sällan är dessa aktörer organiserade i regionala eller 
globala nätverk. Globaliseringen underlättar för asymmetriskt krigande aktörer 
att förflytta sig och etablera baser på motståndarens område.42 

2.3. Högteknologi och inverkan på luftoperationer 
”On a single night, 16 stealth aircraft with 200 smart bombs could destroy as 
much critical infrastructure in Iraq as weeks of bombing did in Desert Storm.” 43 
 
”Det faktum att militär luftmakt ständigt utnyttjar ny och avancerad teknologi 
är i hög grad orsaken till den effekt luftmakt åstadkommer i modern krigföring. 
Bruket av precisionsammunition och smygteknik tillåter flygstridskrafter att slå 
mot en oförberedd motståndare som i sin tur blir oförmögen att slå tillbaka och 
orsaka angriparen större förluster.” 
  – Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst, s 240. 
 
Det är en stor skillnad mellan samhällena i världen i dag. Det finns avancerade 
industriella stater och en mindre avancerade sociala länder. Man kan också 
kalla det för Nord-Syd problem. Etniska krafter, befolkningsökningar, 
ekonomisk stagnation, naturresurser på upphällningen och politiska 
inrikesproblem är alla faktorer som ökar riskerna för nya konflikter. Dessa 
konflikter ser inte ut som de som det planerades för under det kalla krigets 
dagar. Det finns en tendens att större delen av framtida konflikter kommer att 
skifta fokus till en mer lågintensiv natur. Mycket av strategierna från tidigare 
konflikter kommer att visa sig behöva en omarbetning. Många av dagens 
vapensystem, även de som är kraftigast och mest avancerade, kommer att 
läggas på hyllan för att de inte passar in. Forskning och utveckling kommer 
                                                 
41 Col John A. Warden III, USAF Air Theory for the Twenty-first Century, s 1. 
42 Övlt Jan Reuterdahl, Militärteoretiska grunder, s 27. 
43 Dale Hurd, The Future of Warfare: America’s High-Tech Arsenal, 2003, CBN News Sr. 
Reporter, http://www.cbn.com/cbnnews%2Fnews%2F030127a%2Easp  
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också att påverkas.44 Col. Fred Stein hävdade under ett föredrag på 
Försvarshögskolan hösten 2002 att man mycket snabbt blir beroende av 
teknologi. I detta avseende påtalade han vikten av att minska egna 
informationsbehov samtidigt som man ökar fiendens. Ett sätt som visat sig 
effektivt är användandet av avancerade spanings- och övervakningsresurser 
(t.ex. AWACS, UAV’er, JTIDS och JSTARS). 45 
 
Under andra världskriget krävdes 3 000 flygplan och 9 000 bomber för att med 
90 procentig säkerhet förstöra ett mål. Denna effekt uppnås numera med två 
flygplan och fyra bomber.46 Effekten av detta är att man kan nyttja sina 
resurser mycket bättre vilket innebär att man kan engagera ett större antal mål 
samtidigt, och upprepat, över ett större område. Med andra ord stöder 
användandet av högteknologisk luftmakt principen om parallell krigföring. 
Luftkampanjerna sker naturligtvis över och runt områden som har avancerade 
luftförsvarssystem. Nya system för att detektera och ta hand om denna typ av 
hot har tagits fram men de lider fortfarande av väldigt hög grad av falsklarm 
vilket gör att användbarheten avtar markant.47 Detta innebär att de offensiva 
flygplanen måste ha stöd av SEAD/DEAD (Suppression respektive Destruction 
of Enemy Air Defence) resurser samt egenskydd.48 Nedtryckning av 
luftförsvaret tillsammans med nya vapen innebär uthållighet med låg 
förlustrisk även djupt in över motståndarens område.49 
 
Utvecklingen stöder också på ett annat sätt insättandet av olika enheter i 
gemensamma operationer. PGM (Precision Guided Munitions) förmågan gör 
att andra stridskrafter kan få stöd på ett annat sätt än tidigare samt att restriktiva 
ROE (Rules of Engagement) som vanligtvis innebär hinder inte begränsar lika 
mycket som tidigare. Förut hade alltså de tekniska begränsningarna medfört 
stora inskränkningar men så är det inte nu. De kända teoretikernas löften kan 
nu uppfyllas. Trots nedskärningar i de flesta försvarsmakter är det intressant att 
uppmärksamma att Air Power förmågan utvecklas.50 
 
Tidigare var man tvungen att samla stora styrkor för att nå högt resultat vilket 
innebar att man exponerade sig och sina styrkor för fiendens motattacker och 
motåtgärder. Detta innebar oftast att man fick stora förluster vid sina 
strategiska operationer. Den teknologiska utvecklingen har inte bara medfört 

                                                 
44 Martin Van Creveld, The Transformation of War, s 200-212. 
45 Avseende situationsuppfattningen ökade dessa system markant effektiviteten tillsammans 
med  Predator, Global Hawk och Satelliter. För definition av övriga förkortningarna se kapitel 5. 
46 Air and space power in the new millennium, Daniel Gouré and Christopher M Szara, s 16. 
47 Lon O. Nordeen Air Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 283. 
48 Stödjande flygplan med dessa roller är EA-6B, Tornado ECR, F-16CJ samt F-117, B-2 med 
missiler som TLAM, CALCM, HARM, SLAM-(ER) och AGM-130, Lon O. Nordeen Air 
Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 284. 
49 Ibid, s 261. 
50 Peter W Gray, Air Power Leadership, Alan Stephens -Command In The Air, s 9. Inom 
NATO är förändringen under slutet av 1980- och 1990-talet att man reducerat markbundna 
styrkor med 30-60 % samtidigt har marin och flygdelen ökat motsvarande siffror. I Sverige 25 
respektive 38 % minskning av marksoldater samt stridsvagnar, flygvapnet ökar sin del med 62 
%. Brittiska flottan reducerar i snitt med 41 % samtidigt ökas antalet flygplan med 30 %. 
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att uppdragen kan genomföras med mindre enheter utan också under väldigt 
ogynnsamma fientliga omständigheter, många av de klassiska problemen för 
luftmakt har härmed övervunnits. 
 
J.F.C. Fuller ansåg att träffsäkerhet tillsammans med räckvidd, eldkraft, mängd 
och bärbarhet var några av de viktiga faktorerna i krigföring. Av dessa ansåg 
han att räckvidd var det som var mest avgörande. Intressant är att det är just 
dessa faktorer som idag karaktäriserar högteknologisk Air Power och gör dess 
förmåga kraftfull. Utvecklingen av vapen och plattformar kan i stort 
kategoriseras i följande tre fack; 
- modifieringar av befintliga system för att förbättra resultaten i pågående 
operationer, 
- modernisering av större system antingen för att behålla försprånget eller för 
att utöka typerna av möjliga operationer och 
- forskning och utveckling av helt nya system för att totalt ändra förmågan till 
krigföring. 
 
Vapensystem51 
Som ett resultat av utvecklingen av sensorer och vapen kan man se att 
huvuddelen av segrarna i luftstrid den senaste tiden har skett med 
bekämpningar utanför visuell räckvidd. Ett antal moderna plattformar medger 
avancerad beväpning som tillsammans med hjälmsikte innebär ett mycket 
sofistikerat system för luftstrid.52  
 
En viktig del av stridens grundelement är det egna skyddet. Med avancerade 
ECM-system53, elektroniska motmedel, uppmärksammas piloten och vidtar 
defensiva åtgärder. Trots den tekniska utvecklingen finns det dock fortfarande 
problem med att undvika enkla värmesökande missiler. 
 
När det gäller de offensiva systemen finns ett antal framträdande plattformar 
t.ex. som F-15E Strike Eagle, ett attackflygplan med digitaliserat bekämpnings 
och navigeringssystem, LANTIRN, och en APG-63/70-radar54 som medger 
allväders- och dygnetruntkapacitet med relativt lång räckvidd. Utöver detta är 
det smygtekniken som är framträdande genom plattformar som F-117, B-2, B-
1B, och B-52. A-10 och AC-130 är äldre system som har försetts med mycket 
offensiv bekämpningsförmåga på korta håll och därmed också kan kallas för 
högteknologiska. 
  
Följande offensiva vapen är aktuella att kalla för högteknologiska.  
Laserstyrda kategorin, detta är bomber med lasersökare i nosen och med 
styrroder och stabilisatorer på kroppen. Mest framträdande och använda är 

                                                 
51 Lon O. Nordeen Air Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 261 280 – 295. 
52 Python 4, ASRAAM, AIM-9X, IRIS-T med hjämsikte, AIM-120 AMRAAM, MICA. 
53 ALR-56M och ALR-67V2 RHAW med tillhörande motmedel AN/ALE-40 (47) och det 
interna systemet ALQ-135 ger nästan ett helautomatiskt skydd. Lon O. Nordeen Air Warfare in 
the Missile Age 2nd edition, s 283. 
54 Radarn ger 120 resp. 240 km upptäcktsavstånd. 
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Paveway II/III dessa har ett INS-system55 som ger en träffsäkerhet på 5 meter. 
Tekniken är semiaktiv vilket innebär att målet belyses med laser från en 
marksoldat, fällande flyg eller annat flygplan. Då dessa styrda bomber kräver 
bra väder och relativt hög höjd för att fungera utsätts fällande flygplan för 
större risk för motverkan. BLU-113 Bunker Buster56, 5 000 lb, är ett vapen som 
togs fram för att penetrera nergrävda bunkrar och ledningscentraler. Detta 
vapen utvecklades från Gulfkrigets inledning när man insåg att man saknade 
förmågan att penetrera speciella ledningsplatser och vapnen fick därefter 
omfattande användning. 
 
GPS-styrda57 kategorin, utvecklingen av JDAM (Joint Direkt Attack Munition) 
innebär att ett lågkostnadspaket58 monteras på befintliga 1000 och 2000 lb 
bomber, träffsäkerheten är ca 10 meter och ger ca 20 km räckvidd från hög 
fällhöjd. JDAM kan användas i alla vädertyper.  
 
Tv/IR/laser-styrda missiler (även kryssningsmissiler), AGM-65 Maverick är ett 
relativt korträckviddigt system utanför handburna Lv-systems räckvidder. 
Exempel på system som klarar fasta Lv-system är US NAVY SLAM (100 km), 
SLAM-ER (250 km), USAF CALCM , TLAM och GBU-130. AGM-88 HARM är 
en signalsökande missil som användes frekvent över alla konflikterna för att 
förstöra eller stänga ner fientliga radarstationer. AGM-154 JSOW (65 km), 
används för nedtryckning av IADS system, denna är även GPS styrd och har 
substridsdelar. Amerikanska JDAM och JSOW är GPS styrda vapen som 
medger allväderskapacitet och har förbättrat verkan och överlevnadsförmågan 
betydligt. Dessa kan fällas från både låg och hög höjd, dessutom från stora 
avstånd.  
 
De mest framträdande tekniska lyften för att nå högre precision är 
navigationsnoggrannhet med INS och GPS. Vapentillförlitlighet med precision 
och tillräcklig verkan i kombination med överlevnad, SEAD, ECM och Stealth-
teknik. Underrättelser tillsammans med målidentifikation och exakt 
positionsbestämmande delgivit i rätt tid är också centralt. 
 
Enligt Ian Kemp, redaktör för den ansedda försvarstidskriften Janes Defence 
Weekly har det höga tempot i dagens krig med operationer under mörker och 
dålig sikt gjort det svårare att skilja vän från fiende, trots den höga tekniska 
nivån på systemen. Avancerade system ger mycket information som kräver 
omfattande behandling. Detta tar inledningsvis längre tid och därigenom ökar 
sårbarheten för inledande överraskningar och det innebär också att hanterandet 
av osäkerheter ökar, vilket kan verka tidsnegativt. Resultatet kan till och med 
bli att egna förluster via vådabekämpningar ökar. 
 

                                                 
55 Inertial Navigation System. 
56 Vapnen finns i två versioner, GBU-28 laserstyrd, GBU-37 satellit styrd. 
57 Global Positioning System. 
58 Styrenhet, satellitmottagare, styrroder och glidytor för ökad räckvidd. 
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3.  Fallstudier 
Slutsatser av de tre följande fallstudierna kommer i analysdelen. 

3.1. IRAK, Instant Thunder och Desert Shield/Storm 

 
Gulfkriget mellan Irak och FN-koalitionen började den 2 augusti 1990 med 
invasionen av Kuwait och slutade med eldupphöravtal 28 februari, 1991. Själva 
kriget varade bara i 43 dagar.  
 
”After only 28 days, the Iraqi Army in Kuwait and eastern Iraq was so 
demoralized, disorganized, and degraded that coalition surface operations 
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envisioned to require weeks took only days. Yet, while the people of Iraq 
suffered seriously from degraded services and infrastructure, they remained 
nearly exempt from direct physical attack. Precise applications of force almost 
eliminated collateral damage.” 

- Ronald R. Fogleman, Gen USAF, COS 
 
Operationens mål för att få ut irakierna ur Kuwait var att kraftigt slå mot det 
irakiska nationella kraftcentrat, denna plan kallades för Instant Thunder och 
innebar 6 – 9 dagars i princip oavbrutet tryck mot den irakiska staten och 
Saddams regim. Efter denna period förväntades det att Saddam skulle ge upp 
och att det internationella samfundet skulle kräva ett eldupphör avtal. Kärnan i 
Instant Thunder var att diskreditera och isolera den irakiska regimen och att 
eliminera den offensiva och defensiva kapaciteten genom långräckviddig 
precisionsbombning.59 
 
Som chef över Checkmate, en planeringsstab för militära operationer, hade 
Warden och hans stab ledarrollen som planerare för luftoperationen i 
Gulfkriget.60 För att uppnå målet togs fem strategiska operationsmål fram.61 
Dessa mål delades in i fyra faser där Warden’s femringsmodell användes. 
Fas 1: En strategisk luftoperation för att uppnå luftöverlägsenhet och slå ut ett 
antal av de strategiska mål som definierats som CoG i Irak. 
Fas 2: Innebar en övergång till mera operativa mål som Irak’s IADS, Integrated 
Air Defence. 
Fas 3: Denna fas kallades för Preparation of the Battlefield och innebar att man 
från luften skulle se till att markkriget kunde gå så smärtfritt som möjligt. 
Fas 4: Under detta skede var uppgiften för luftstridskrafterna att stödja 
markoffensiven. 
 
Gen. Schwarzkopf beordrade fas 1 – 3 samtidigt med en tyngdpunkt på 
strategiska mål i början som efterhand ändrades till operativa mål. När 
praktiskt taget allt motstånd var borta startade markoffensiven. General 
Schwarzkopf såg aldrig luftkampanjen som det avgörande skedet. Han såg det 
enbart som en inledning för den massiva landoffensiven som skulle avgöra 
kriget.62 
 
För att uppnå de övergripande målen arbetade Schwarzkopf med 8 stycken 
målgrupper enligt femringsprincipen.63 Dessa var framtagna av den operativa 
planeringsstaben. 
                                                 
59 Peter W Gray, Air Power Leadership, Kap 8 John Warden III Smasher of Paradigms av John 
Andreas Olsen, s 146. 
60 Kriget kom så att säga ganska lägligt för han fick tillfälle att testa sina idéer om strategisk 
krigföring. 
61 Jerome V. Martin, Victory from Above, s 71, 1) Gain and maintain air supremacy; 2) Isolate 
and incapacitate the Iraqi regime; 3) Destroy Iraq’s nuclear, chemical, and biological (NBC) 
warfare capability; 4) Eliminate Iraq’s offensive military capability by destroying major 
portions of key military production, infrastructure, and power projection capabilities; 5) Render 
the Iraqi army units in Kuwait ineffective.  
62 Peter W Gray, Air Power Leadership, kapitel 1 Alan Stephens -Command In The Air, s 12. 
63 Edward C. Mann III, Col USAF, Thunder and Lightning -desert storm and the airpower 
debates, s 39.  
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1. Strategisk luftförsvar, IADS 
2. Offensiv missil kapacitet, Scud och Scudramper 
3. Ledarskap 
4. Civila och militära telekommunikationer 
5. Elektricitet 
6. Intern förbrukning av olja 
7. Järnvägar 
8. Kemiska och nukleära utvecklingsplatser 

När planen sattes i verket hade ytterligare två kategorier tillkommit nämligen 
hamnar och militärt stöd. I den slutliga Desert Storm-planen fanns ytterligare 
kategorier.64 Tyngdpunkten av dess mål fanns runt Bagdad. Speciella områden 
att tidigt slå ut var Saddams politiska högkvarter, hans hemliga polisiära 
avdelning och monument som konstituerade hans makt.  
 
Det irakiska flygvapnet var det sjätte största i världen, över 700 stridsflygplan65 
men det var ändå att betrakta som ett krig mot en femteklassad tredje världs 
diktator.66 Gulfkriget anses trots det vara av den traditionella sorten, samma 
strategier och taktiska beslut som användes under andra världskriget användes 
även här.67 Trots att det var ganska stora skillnader mellan motståndarna 
avseende teknik, kultur m.m. var det inte så mycket asymmetri som man 
eventuellt kunde förvänta sig i denna konflikt. 
 
Koalitionens kärna bestod av 35 stater, som skickade ~300 000 soldater, nästan 
4 000 tanks och 219 fartyg.68 I Desert Storm flög 2 614 flygplan från 11 
nationer.  
 
Desert Storm-planen innehöll totalt över 400 mål (inledningsvis 84 st) och i 
augusti hade general Horner endast 75 plan som kunde leverera laserstyrda 
bomber. I mitten av januari hade styrkan ökat till det tredubbla och det fanns 
resurser till att påbörja operationen. Den slutliga planen innehöll fem stora 
objektiv och ett antal specifika mål:69 

1. Isolera och inkapacitera den irakiska regimen 
a. Ledning och kontrollcenter 
b. Elektricitet 
c. Telekommunikation C3 

                                                 
64 The final 12 sets included (1) leader ship command facilities; (2) electricity production 
facilities; (3) telecommunications and command, control, and communications (C3) nodes; (4) 
strategic IADS; (5) air forces and air fields; (6) NBC research, production, and storage 
facilities; (7) Scud missiles, launchers, and production and storage facilities; (8) naval and port 
facilities; (9) oil refining and distribution; (10) rail roads and bridges; (11) army units, 
including Republican Guards; and (12) military storage and production sites. Conduct of the 
Persian Gulf War: Final Report to Congress, vol. 1, s 126–130. 
65 MIG 29, SU24, MIG 23, MIG 25, Mirage F-1, 11 000 missiler, 8 500 AAA, Baghdad var lv-
tätare än Murmanskområdet. Air Vice Marshal Tony Mason, Air Power a centennial Appraisal, 
s 137. 
66 William Head and Earl H. Tilford Jr, The eagle in the desert, s 12. 
67 Ibid, s 5. 
68 William Head and Earl H. Tilford Jr, The eagle in the desert, s 22. 
69 William Head and Earl H. Tilford Jr, The eagle in the desert, s 22. 
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2. Luftherravälde 
a. Strategiskt Integrated Air Defence System IADS 
b. Irakiskt militärt flyg och baser 

3. Förstöra NBC-kapaciteten 
a. Forskning, utveckling, produktion och lager 

4. Eliminera den irakiska offensiva förmågan 
a. Militär produktion och lagerhållning 
b. Scud-missiler, ramper, produktion samt lager 
c. Oljeraffinaderier och distribution 
d. Militära hamnar 

5. Irakiska armens kollaps 
a. Tågförbindelser 
b. Broar 
c. Vägar 
d. LOC(Lines Of Communication), underhållsvägar 
e. Republikanska gardet 

Under de första 24 timmarna användes 1 300 offensiva uppdrag för att slå mot 
152 mål i MAP (Master Attack Plan).70 Fetstilta mål enligt ovan fick 32 % av 
anfallen. F-117 anföll 44 % av målen det första dygnet. Under de fem första 
dagarna anfölls de fetstilta målen i 25 % av anfallen. Därefter avtog 
intensiteten. Cirka 70 % av anfallen skedde därefter mot irakiska armen, utöver 
detta var det endast två kategorier som fick mer än tusen anfall var, militär 
supportindustri, lager samt flygbaser. Under de första veckorna fördelades 
anfallsmålen efter strategisk betydelse. Detta innebar att mål med lägre 
betydelse anfölls med enklare vapen. Den irakiska logistikförsörjningen 
minskade efter 4 veckor från 216 000 m3/dag över 6 huvudvägar till 20 000 
m3/dag över två vägar. Precisionsvapen förstörde 41 av 54 viktiga broar samt 
även 31 stycken av de hastigt byggda pontonbroarna.71 Under de tre första 
veckorna riktades 1 500 uppdrag mot Scudramper. Detta resulterade i 30 
stycken utslagna fasta platser. Under hela kriget bekämpade F-117 43 % av 
målen i MTL (Master Target List), och flög mindre än 2 % av uppdragen.72 
Totalt fälldes 210 000 ostyrda bomber, 9 342 laserstyrda bomber, 2 039 
radarsökande missiler samt 333 kryssningsrobotar.73  
 
Det fanns för få F-117 för att slå ut alla ledningscentraler parallellt enligt 
stabens beräkningar. Eftersom man var ute efter att hindra verksamheten och 
inte fysiskt förstöra anläggningarna uppnåddes målet genom att begränsa 
vapenlasten mot varje mål därmed fick man resurser som räckte. På så sätt 
uppnåddes önskad effekt.  
 
Planen Instant Thunder användes, efter smärre korrigeringar av Lt. Gen. 
Charles A Horner, som den första fasen av Operation Desert Storm. Den mest 
kritiska målkategorin var inledningsvis IADS, (Irakisk beteckning KARI) som 

                                                 
70 GWAPS gulf war air power survey vol 5, s 253. 
71 Richard P. Hallion, Precision Guided Munitions and the new Era of Warfare, s 11, 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/docs/paper53.htm#introduction 
72 William Head och Earl H. Tillford jr, David a Deptula, The Eagle in the Desert, s 138. 
73 Air Vice Marshal Tony Mason, Air Power a centennial Appraisal, s 161. GWAPS s 226. 
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efter neutraliserande skulle innebära ohotad tillgång till luftrummet över Irak. 
Det irakiska IADS-systemet bestod av luftvärnsmissiler på 120 platser alla med 
tillhörande radarstationer. Dessa krävde stora resurser att slå ut. Specifika mål 
var spaningsradar, ledningsradar, jaktförvarskomponenter inklusive ledning 
och kontroll, SAM’s (Surface to Air Missiles) och flygfält. F-117, F-15 E, F-
111, TLAM’s och CALCM’s från B-52 användes under de första timmarna mot 
det då någorlunda effektiva luftförsvaret. Det irakiska IADS aktiverades, nästa 
attack skedde med UAV (Unmanned Aerial Vehicles) mot Bagdadområdet 
vilket ledde till att luftförsvarssystemen var aktiva och på så sätt kunde de 
signalsökande missilerna (HARM) från störflygplanen slå ut större delen av 
stationerna.74 Från den andra dagen hade man kontroll över luftrummet och 
kunde operera fritt. Näst intill osårbara kunde koalitionen leverera tonvis med 
bomber mot strategiska operativa och taktiska mål.75 Hundratals mål fick ta 
emot tusentals med bomber varje dag. Efterhand som målen uppnåddes 
skiftades fokus mot styrkorna i Kuwait. I denna fas var det säkra, kliniska 
uppdrag, man använde CALCM’s, TLAM’s och PGM i stor utsträckning. Det 
höga tempot innebar vissa tillfällen då de stödjande systemen inte hann med.76 
 
Problemet i Gulfkriget var att irakiska offensiva styrkor befann sig i Kuwait, 
med andra ord om man enbart attackerar strategiska mål på djupet finns det 
ursprungliga problemet fortfarande kvar. Planerare i CENTAF visste att de inte 
kunde anfalla och förstöra alla styrkor i en avancerande irakisk armé, därför 
fokuserade man inledningsvis på förstalinjens underhåll, en känd svaghet i den 
irakiska armén77 och LOC för att göra den irakiska armén i Kuwait 
verkningslös.78 Enligt Air Land Battle Doctrine79 var det precis så här som en 
markbefälhavare skulle nyttja flygstyrkorna, genom CAS (Close Air Support) 
och BAI (Battlefield Air Interdiction). Den totala planen DESERT 
SHIELD/STORM innebar att de allierades styrkorna skulle anfalla snabbt, hårt 
och obevekligt för att åstadkomma chock och strategisk paralysering. Tidig 
koncentration skedde på djupet genom OCA (Offensive Counter Air) och SEAD 
(Suppresion of Enemy Air Defence)-företag, dessutom inledande anfall mot 
ledningsfunktioner. Fokusering skedde mot avgörande punkter både på den 
strategiska – operativa - och taktiska nivån. Dessa anfall skedde som simultana 
anfall. Det som möjliggjorde en sådan koncentration på många mål samtidigt 
var utan tvekan teknologin, stealth, standoff-weapons, PGM och cruise-
missiles.80 

                                                 
74 Edward C. Mann III, Col, USAF, Thunder and Lightning -desert storm and the Airpower 
debates, s 104. 
75 Koalitionens förlustsiffror för hela kriget var 0,035 %, Edward C. Mann III, Col USAF, 
Thunder and Lightning - s 141. 
76 Interim report of the committee on armed services, house of representatives, U.s. House of 
representatives commiitee on armed services Washington, D.C., march 30,1992. s 9. 
77 Edward C. Mann III Col. USAF, Thunder and Lightning, s 167. 
78 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo, Richard P Hallion Critical 
Aerospace Capabilities for Coalition Operations, s 153. 
79 Doktrinen från 1982 betonade armékårchefens huvudansvar för striderna och att andra 
stridskrafter var understödjande i manöverstriden. 
80 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?, Richard P Hallion Critical 
Aerospace Capabilities for Coalition Operations, s 153. 
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Två nyckelkategorier syftade mot att begränsa Iraks offensiva förmåga på kort 
och lång sikt. Dessa var kemiska vapen i fält samt tillverknings och 
lagringsområden. För att undvika spridning av dessa ämnen användes PGM’s 
från F-117 och F-15E vid anfall. Anfall mot tre av kategorierna var av 
karaktären att störa förbindelser mellan ledningen och styrkorna. Vapnen som 
användes till detta var styrda bomber från F-16 och F-117 och EW (Electronic 
Warfare) resurser. Anfall mot fem transformatorstationer skulle göra hela 
Baghdad och större delen av landet utan elektricitet. Denna uppgift tilldelades 
F-117 med sin smygförmåga. Endast F-117 anföll över Baghdad 
(högriskområde) beroende på att det lilla irakiska luftförsvar som fanns var 
koncentrerat där. 
 
A-10 Thunderbolt II stod för hälften av Iraks materiella förluster, de avfyrade 
90 % av antalet Maverickmissiler mot bl.a. Irakiska stridsvagnar. De flög mer 
än 8 000 uppdrag under Desert Storm och fick endast fem egna förluster. 
Under en irakisk uppbyggnad inför en motattack åsamkade två A-10 och en 
AC-130 tillsammans med en JSTARS förödande effekt. 58 av 71 fordon 
förstördes i en logistikkonvoj, ytterligare 60 andra fordon förstördes i denna 
attack tillsammans med en förstärkande pansar konvoj.81 F-117 Stealth fighter 
flög mer än 1 250 uppdrag, fällde mer än 2 000 ton bomber mot strategiska 
mål. I ”War and Anti-War” av Alvin och Heidi Toffler kan man läsa att 
beroende på F-117’s förmåga att penetrera högriskområden och därefter 
leverera precisionsvapen var F-117 de enda flygplan som attackerade mål i 
centrala Baghdad. De fokuserade på välförsvarade luftförvarscentraler och 
ledningsplatser.82 Minimala civila förluster rapporterades efter attackerna. B-52 
Stratofortress som är ett konventionellt bombflygplan blev omvärderat under 
Gulfkriget. 1 624 uppdrag 25 700 ton bomber talar sitt tydliga språk mot 
flygplatser, industrier och diverse förråd. De släppte totalt 41 % av de 
allierades bomber under kriget. F-11183 attackerade alla typer av mål samt 
kemiska, biologiska och nukleära platser. De gick dessutom mot flygplatser, 
bunkrar, C3 platser samt delar av Iraks IADS. I inledningen bekämpades 
irakiska HAS (Hardened Aircraft Shelters) väldigt omfattande vilket fick till 
följd att 148 stridsflygplan flydde till Iran när de såg att deras skydd försvann 
ett efter ett.84 Dessa attacker var en stor framgång ur ett 
förlustjämförelseperspektiv, 4 000 uppdrag och endast en egen bekämpad. F-
4G Wild Weasel med sina HARM missiler tvingade Irakiska luftförsvarssystem 
att vara tysta annars blev de bekämpade av dessa vapnen, detta kallas för 
SEAD.85 Som komplement till F-117 fanns F-15E det enda flygplanet med 
allväders, multiroll och dygnetruntkapacitet. Dessa divisioner levererade 
precisionsanfall mot alla kategorier av mål. JSTARS var en annan betydande 
förmåga som introducerades i Gulfkriget. Med detta system kunde koalitionen 

                                                 
81 Edward C. Mann III, Col USAF, Thunder and Lightning, s 121. 
82 Niklas Zetterling Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar. 
83 Attackflygplan med FLIR – Forward looking Infra Red och laserbelysningssystem mot målen. 
84 Air Vice Marshal Tony Mason, Air Power a centennial Appraisal, s 144. 
85 USAF FACT SHEET 91-03 Special Edition, http://www.fas.org/man/dod-
101/ops/docs/airpower.htm  
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se alla markrörelser och positioner vilket naturligtvis gav ovärderlig 
information. 
 
Vid ett tillfälle skulle ett anfallspaket attackera en nukleär 
produktionsanläggning, paketet bestod av 75 konventionella flygplan, de kom 
fram till målet utan förluster men irakierna hade förstått att de skulle komma 
vilket innebar att dom hade lagt ut rökridåer för att dölja målet, anfallet fick 
avbrytas. Nästa natt slog 8 oupptäckta F-117 ut målet med 16 stycken 2 000 lb 
bomber utan problem.86 
 
Hangarfartygens bidrag till kriget bestod av 6 stycken fartyg med totalt 398 
stridsflyg varav 202 attackflyg eller multiroll. Av totalt 110 837 uppdrag 
genomförde dessa 18 120 varav 4 855 var attackuppdrag. US NAVY skickade 
282 TLAM’s mot Irak under kriget. Dessa hade en stor effekt mot irakiskt 
ledningsstruktur dels fysiskt men också genom kolfibereffekt mot generatorer 
m.m. US NAVY saknade kvalificerade vapen för att iscensätta storskaliga 
PGM attacker. Gruppen i Röda havet hade enbart 594 LGB-satser, endast 7 
stycken av den senaste Stand off Land Attack Missile AGM-84E avfyrades och 
de saknade penetrerande PGM förmåga.87  
 
Trots all högteknologi fanns det vissa saker som var svåra att lokalisera. De 
mobila Scudramperna var en sak, vid BDA efteråt var det nästan alltid omöjligt 
att verifiera resultatet. Sättet att mäta framgång på var att se om frekvensen av 
nya attacker med Scudmissiler gick upp eller ner. De nukleära försöks och 
provanläggningarna var en annan sak som var svåra att hitta. Irakierna lyckades 
dölja åtminstone 8 stycken av dom som var huvudanläggningar. En annan 
nackdel med högteknologiska system var att koalitionen på sätt och viss 
tvingades att anpassa sig. Vid användandet av IR (Infra Red) spanare var det 
nödvändigt att flyga på natten då värmesignaturen avslöjade de nergrävda 
stridsvagnarna i öknen.88  
 
Med hjälp av observationsplattformar som TR-1 och JSTARS direktlänkade till 
ledningscentraler/verkansenheter kunde mål upptäckas fördelas och bekämpas 
inom minuter. Till och med satellitinformation kunde användas i nära realtid. 
Ett telefonsamtal från ”Checkmate” eller CENTCOM kunde inom minuter 
innebära ”bomber mot huset där en Mercedes står parkerad utanför.” 89 
 
Ingen plan överlever kontakt med fienden sägs det men det som inträffade i 
Irak var att en vanlig fiende, nämligen vädret, orsakade stora problem. All 
teknologi till trots så påverkade det värsta vädret på 14 år genomförandet högst 
märkbart. Man fick välja andrahandsmål och i många fall avbryta utan att 
levererat vapnen.90 
 

                                                 
86 Air Vice Marshal Tony Mason, Air Power a centennial Appraisal, s 154. 
87 Ibid, s 146-148. 
88 Edward C. Mann III, Col USAF, Thunder and Lightning, s 123. 
89 Ibid, s 157. 
90 Ibid, s 94. 
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En princip med paralysering och parallella attacker är att man orsakar mer 
skada om man t.ex. attackerar fyra vitala delar inom ett viktig avgörande 
område än att totalt slå ut en av delarna. Detta var en avgörande skillnad i 
planeringen av företagen, normalt använde man 8 bomber mot en 
ledningscentral men med ovanstående princip fällde man bara två men på fler 
platser.91 
 
Under tiden från Gulfkriget fram till 1996 har plattformsförmågan att leverera 
styrda vapen har förändrats från 229 till 500 stycken amerikanska flygplan. 
LANTIRN-systemet är en av anledningarna till detta. Man har utöver detta 
investerat över 58 biljoner dollar på utveckling och inköp av 33 nya typer av 
styrda vapen. USAF planer avslöjar att mellan 1995 och fram till 2002 har 
antalet tänkbara mål att engagerade med PGM vapen ökat från 19 till 43 %.92 

3.2. Balkan, Operation Deliberate/Allied Force 

 
Juni 1991 uppstod Kroatien och Slovenien från den Jugoslaviska republiken, i 
oktober följdes de av Bosnien-Hercegovenia. Konflikter följde nästan direkt 
mellan serber kroater och bosnier. Dessutom fanns meningsskiljaktigheter 
framförallt mellan nominerade medlemmar i en tänkt koalition. Man hade olika 
uppfattningar om politiska målsättningar och vilken strategi man skulle ha. 
Under denna tid fortsatte aggressionerna och framförallt Serberna framstod 
som angripare. Operation Sky Watch avlöstes efterhand av Operation Deny 

                                                 
91 Man började använda sig av effektbaserad planering. Principen att kraftsamla till effekt inte 
till själva målen, i detta hänseende innebär PGM förmågan att ingen attack är bortkastad eller 
ger för liten effekt. 
92 Operation Desert Storm: Operation Desert Storm Air War Letter Report, s 21. 
http://www.fas.org/man/gao/pem96010.htm 
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Flight, serberna bröt förbuden vid upprepade tillfällen genom bombräder mot 
bosniska städer. I april 1993 släppte amerikanska styrkor ner humanitär hjälp 
över området för att minimera lidandet. I augusti började det pratas om planer 
för flyganfall men USA och de allierade var lång ifrån överens om vad och hur 
man skulle uppnå. USA ville ha mandat att bomba en mängd olika mål 
inkluderat bosniska och andra ansvariga ledare. I januari 1994 intensifierades 
serbisk artilleribeskjutning mot Sarajevo. I februari detonerade en Serbisk 
granat under en marknad i Sarajevo, 68 civila dödades och 200 skadades. I 
mars månad försökte sex stycken serbiska flygplan trotsa flygförbudet och fyra 
blev nerskjutna. Två veckor senare dödades en fransk soldat av en serbisk 
krypskytt, och ytterligare två dagar senare attackerades franska trupper. Vid 
den tidpunkten fanns det 180 NATO-flygplan i området men de fick endast 
använda minimalt med våld, de var tvungna att vara under ledning av FAC 
(Forward Air Controller) med positiv målidentifiering för att inte medföra risk 
för civila skadade. Vändpunkten kom i maj 1995 efter att Serberna återigen 
inte åtföljt en ny uppmaning från FN att dra tillbaka ”kraftiga offensiva vapen” 
från områdena kring Bihac och Sarajevo.93 NATO-förband fick tillstånd att 
anfalla Bosnienserbiska vapendepåer vid Pale. För första gången var inte 
anfallen proportionella. Först nu nyttjade man styrkan med Air Power att slå 
med bestämdhet, precision och styrka mot speciellt känsliga mål. Som svar på 
detta anföll Serberna städer med massiva raketattacker.94 Detta resultat 
framhölls av media som ett misslyckande av koalitionens strategi. I slutet av 
augusti 1995 inleddes Operation Deliberate Force. Denna operation skulle 
bygga på snabbhet, flexibilitet och precision. Fokus var mot den strategiska 
och operativa nivån och målsättningen var att tvinga serberna att dra tillbaka 
sin belägring av Sarajevo. 56 stycken fördefinierade mål attackerades inom 
kategorierna IADS, C2, LOC och vapendepåer.95  14 dagar senare avbröts 
operationen då Serbien godkände FN:s krav. Operation var av typen MOOTW 
(Military Operation Other Than War) detta innebar andra förutsättningar än det 
krig som beskrivits tidigare. Lågintensitetskonflikten innehöll brutalitet, 
mordbränder, våldtäkter och mord, alla är tillstånd som måste förhindras. I 
detta avseende användes Air Power som Force Equalizer, en uppgift för att 
upprätthålla en balans mellan parterna. 
 
Trots att det fanns händelser och situationer som tidigare involverat Air Power 
så innebar den politiska oenigheten och tvekandet att förmågan aldrig 
utnyttjades optimalt. Det fanns inget politiskt slutmål och förutsättningarna var 
väldigt olika jämfört med Gulfkriget.96 Den största begränsningen är de 

                                                 
93 Air Vice Marshall Tony Mason, Air Power In Peace Inducemnet, From Maneuvre Warfare 
to Kosovo?, John Andreas Olsen, s 103. Och Air Vice Marshal Tony Mason, Air Power a 
centennial Appraisal, s 181. 
94 Sarajevo, Bihac, Gorazde, Srebrenica och Tuzla. Mycket stora civila förluster. De tog också 
300 FN observatörer som gisslan, mänskliga sköldar mot nya bombningar. 
95 Michael O. Beale, USAF, Bombs over Bosnia, s 36. 
http://aupress.au.af.mil/SAAS_Theses/Beale/beale.pdf 
96 Terräng, klimat, politik, motståndare m.m. är väldigt annorlunda jämfört med Gulfkriget. De 
politiska kraven på begränsade sidoeffekter, Collateral Damage, var extra stora i och med 
konflikten handlade om etnisk rensning. Detta innebar att Air Power var begränsat till vad man 
kan kalla taktiska operationer. 
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restriktioner som alla typer av fredsoperationer innehåller.97 NATO:s räd mot 
flygplatsen Udbina 1994 visade ett tecken på obeslutsamhet som serberna 
utnyttjade precis som man nyttjade möjligheten till etnisk rensning i Srebrenica 
då NATO inte agerade kraftfullt enligt sin utsago.98 Serberna utnyttjade 
oenigheten inom koalitionen tillsammans med den osäkerhet och rädsla NATO 
hade för att misslyckas så ofta de kunde i media.99 
 
Det största hotet som identifierades under denna period var serbiska 
granatkastare. Trots detta svarade NATO med knappt 4 000 uppdrag av 300 
flygplan från 15 baser i Europa över 16 dagar. Ungefär 25 % av dessa 
levererade vapen mot kommandobunkrar, radarstationer, kontrollanläggningar, 
ammunitionsupplag och broar för Bosnienserbiska förstärknings och 
logistikvägar.100 67 % av dessa mål förstördes, 14 % blev svårt skadade, 16 % 
lindrigt skadade och endast 3 % klarade sig.101 I Bosnien var det den 
sammanlagda effekten av bombningar, ekonomiska sanktioner, muslimernas 
och kroaternas ökande militära förmåga, och den starka diplomatiska 
påtryckningen som till sist fick serberna att ge upp.102 
 
Huvuddelen av NATO:s ammunition i Bosnienkonflikten, 98 % av USA:s 
vapen (622 PGM, varav: 567 LGB, 42 IR/EO (Electro Optical) och 13 
TLAM’s, USA fällde 12 ostyrda bomber) och 28 % av de andra allierades 
vapen var precisionsvapen. Tillsammans fälldes 708 smarta och 318 dumma 
bomber. Alltså totalt 69 % var högteknologiska vapen. Sammanfattningsvis 64 
vapen per dag varav 44 som betecknas som smarta åstadkom det önskade 
resultatet.103 
 
Problemen i Kosovo 1999 är att man har en etnisk grupp som opponerar mot 
regeringen104 samtidigt som det finns UN/OSCE observatörer i området. 
Tveksamheterna att använda militär makt upprepas återigen. Operation Allied 
Force startade 24 mars, 1999 och höll på i 78 dagar. 38 000 uppdrag flögs 
varav 23 300 var attackuppdrag. Bomboffensiven mot Belgrad våren 1999 är 
ett exempel på ett konventionellt krig men med NATO:s klart uttalade 
begränsade målsättningar. Samtidigt var stora paramilitära och privata styrkor i 

                                                 
97 Air Vice Marshal Tony Mason, Air Power a centennial Appraisal, kap 6. 
98 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?, A P N Lambert, Air Power And 
Coercion, s 230. 
99 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?, Air Vice Marshall Tony Mason, Air 
Power In Peace Inducemnet, s 111. 
100 Ibid, s 112. 
101 Richard P. Hallion, Precision Guided Munitions and the new Era of Warfare, s 13, 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/docs/paper53.htm#introduction 
102 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?,  A P N Lambert Air Power And 
Coercion, s 249. 
103 Richard P. Hallion, Precision Guided Munitions and the new Era of Warfare, s 14, 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/docs/paper53.htm#introduction 
104 Kriget kan betraktas som en statsskapande konflikt, Nils Marius Rekkedal, Modern 
Krigskonst, FHS KVI Elander Gotab 2002, s 210. Genom historien har inbördeskrig 
karaktäriserats av brutalitet, förstörelse och hot, utfört av organisationer som saknar militär 
disciplin och struktur. Detta kommer förmodligen alltid att finnas. I Kosovo hävdar dessutom 
den ena sidan politisk legitimitet. 
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aktion i Kosovo. Detta innebar att det pågick ett högteknologiskt krig och 
gerillaverksamhet i samma konflikt. Vid ett inbördeskrig har de stridande 
enheterna oavsett bakgrund stora begränsningar beroende på den tidigare 
uppdelning av de kritiska resurserna som krävs, vapen m.m. Detta gör dem 
extra känsliga för tredje parts inblandning mot just dessa områden.105 Genom 
sitt konstanta flyg och bombtryck hade till sist koalitionen lyckats övertyga 
Milosevic, taktiken var lite åt utnötningshållet. 
 
General Wesley Clark (SACEUR), hade beroende på restriktioner från högre ort 
endast flyg att tillgå under Kosovokonflikten 1999.106 I Kosovo fanns 
egentligen två olika målsättningar och handlingsvägar beroende på att det var 
två generaler som hade olika uppfattningar om vad som var avgörande för att 
nå framgång. Gen. Clark ansåg att 3:e armén var den viktigaste och Lt Gen 
Michael Short, Allied Force Air Commander, stod för att ledningen var det 
viktigaste, i Shorts ”chefens avsikt” stod det att ”jag ville genomföra parallella 
operationer och detta betydde att använda rätt förmåga på rätt ställe”, dvs. 
precisionsbombningar i Belgrad samtidigt som mindre kapabla flygplan skötte 
anfallen mot 3:e armen. 107 
 
Strategisk målsättning i Operation Allied Force 1999 var att;  

1) Visa Nato beslutsamhet och enighet, 
2) avbryta fortsatta attacker på civila i Kosovo, 
3) skapa förutsättningar för att avbryta den etniska rensningen och 
4) förneka FRY (Former Republic of Yugoslavia) kapaciteten att kriga i 

fortsättningen.108  
Militär målsättning var att; 

1) Understödja tillbakadragandet av serbiska styrkor genom att höja 
kostnaden för våldsanvändning till en oacceptabel nivå, 

2) isolera och degradera den serbiska militära kapaciteten, 
3) möjliggöra internationell trupp i Kosovo och 
4) reducera serbisk förmåga att genomföra och upprätthålla offensiva 

operationer. 
Militärt Endstate i konflikten var att; 

1) Stoppa dödandet i Kosovo,  
2) armé, polis och paramilitära styrkor ut ur Kosovo,  
3) bana väg för en ockupationsstyrka,  
4) möjliggöra återvändande för flyktingar och  
5) skapa möjlighet för krigstribunalen ICTY (International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia) att agera.  
Detta innebar attacker under första kvällen av CoG såsom; 

1) El: belysning, mat, C2, tv/media, 

                                                 
105 Air Vice Marshall Tony Mason, Air Power In Peace Inducemnet, From Maneuvre Warfare 
to Kosovo?, John Andreas Olsen, s 107. 
106 Peter W Gray, Air Power Leadership, kapitel 1 Alan Stephens -Command In The Air, s 13. 
107 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?,  Michael C. Short, An Airmans 
Lessons From Kosovo, s 259. 
108 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?, Richard P Hallion Critical 
Aerospace Capabilities for Coalition Operations, s 156. 
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2) broar: logistik för tredje armén, 
3) industri: kapacitet, moral och  
4) utöva kontroll av luften genom ISR (Intelligence Surveillance 

Reconnaissance).  
Luftkampanjen började med en serie anfall mot IADS i Serbien och 
Montenegro och mot en begränsad del militära mål i Kosovo och i södra 
Serbien. Målvalsprocessen var under strikt politisk kontroll. Avsikten var att 
demonstrera fasthet och få Milosevic att ge sig efter tre dagar. Detta innebar att 
man initialt var sårbar för luftvärnseld eftersom man bara gradvis degraderade 
hans system. Man var tvungen att flyga högt för att på så sätt undvika hotet. 
Identifieringen av mål försvårades avsevärt av denna procedur. Milosevic var 
en diktator som beroende på sin övertygelse och kamp om strategisk kontroll 
kunde tåla omfattande förluster och nederlag innan han gav upp. Efterhand som 
konflikten drog ut på tiden utökades mål-listan gradvis. Understödjande system 
som drivmedel, raffinaderier, LOC, el-stationer och ledningsplatser anfölls 
efterhand. Vissa riktigt strategiska mål attackerades aldrig beroende på att 
civila skadade skulle underblåsa det politiska stödet för operationen. Efter den 
felaktiga attacken på den Kinesiska ambassaden den 7 maj 1999 var det stopp 
på bombningarna i Belgrad. Man träffade exakt vad man ville träffa, felet var 
att det var felaktigt information som låg bakom målvalet. Denna händelse 
gjorde arbetet med målval betydligt svårare och innebar ett 
återhämtningstillfälle för serberna.  
 
Vid starten av operationen fanns 300 flygplan varav 50 med attackförmåga, 
efterhand som konflikten eskalerade användes 1 500 flygplan och 23 600 
bomber fälldes totalt sett över kampanjen.109 70 % av fällda bomber var av 
PGM-typ. NATO hävdar mycket stor träffsäkerhet, en del var dock skenmål 
varför exakt resultat inte går att säkerställa.  
 
Det största hotet var från lv-system (229 fasta anläggningar/ramper och 
tiotusentals handburna system) och lv-kanoner (400 st). Ca 900 missiler 
avfyrades mot koalitionens flygplan.110 Själva förlorade serberna ett dussintal 
MIG-flygplan.111 
 
De första två månaderna av operationen var vädret en gränssättande faktor. 
Fördelarna med den snabba tekniska utvecklingen inom data, elektronik, 
informationshanterande, sensorer, vapen och flygplan demonstrerades under 
dessa förhållanden. USAF B-2 Stealth-bombare med JDAM-bomber, TLAM 
och CALCM sattes in mot mål trots mycket dåliga väderförhållanden. Under 
Operation Allied Force fälldes 16 JDAM bomber från varje B-2:a med mycket 
bra noggrannhet under dåliga väderförhållanden. Dessa hade flugit 15 timmar 
från USA och fick sina mål tilldelade strax innan anfall.112 Problemen var att 
trots att man hade kapacitet att träffa exakt rätt så gällde det att det var rätt mål 

                                                 
109 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?,  Jamie Shea  Modern Conflicts, 
the Media and the Public Opinion: The Kosovo Example s 203. 
110 Defining air power RAAF APC 2000, http://www.defence.gov.au/aerospacecentre/2000apc/ 
111 Lon O. Nordeen Air Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 262. 
112 Totalt flögs 49 uppdrag från USA och de levererade tillsammans 720 stycken JDAM. 
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man anföll. Eftersom det inledningsvis fanns få tillfällen att anfalla serbiska 
markstyrkor beroende på vädret gällde det att tiden från upptäckt till verkan 
förkortades så mycket som möjligt. Under perioden var det minst 50 % 
molntäcke under 70 % av tiden.113 
 
Antalet uppdrag var nästan konstant under operationen, 200 per dag, mot slutet 
ökade dock intensiteten beroende på att fokus skiftade mot serbiska 
markstyrkor (1 000 per dag).114 
 
En omfattande beslutsprocess kännetecknar konflikten och om man använder 
Boyd’s OODA-loop (Orient Organize Decide Act) så var den katastrofal. 
Målen skulle godkännas formellt på flera nivåer. Två exempel: En serbisk 
radarstation i Montenegro och tv-sändare i tätbebyggt område båda handlade 
om risken för civila skador och dessa mål hamnade ända uppe i vita huset för 
godkännande och därefter hos alla allierade, därefter i CAOC (Combined Air 
Operation Centre) som godkända mål. När operationen började hade man 51 
godkända mål och försök att lägga till nya mål resulterade mycket ofta i ett 
veto. Ibland kom dessa veton väldigt sent vilket t.o.m. innebar att företag i 
luften fick avbrytas.115 Detta orsakade stor förvirring. 
 
En annan faktor avseende godkännande av mål var att man nu hade 
möjligheten att följa och rapportera så kallade tidskänsliga mål, mobila militära 
fordon och lv-batterier. Vid flera tillfällen vidarebefordrades order om nya mål 
till B-2 bombare redan på väg till stridsområdet. CAOC – Whiteman AFB – 
Satellit – Cockpit, detta tog i och för sig tid men inte lika lång tid som när 
målen skulle godkännas via den politiska ledningen.116 
 
Tredje faktorn var att blandningen av militär, paramilitär, polis, civila m.m. 
detta föranledde ROE med ständigt godkännande av personal i CAOC innan 
verkan fick ske. 117 
 
Teknologiskillnaden i Operation Deliberate Force och Allied Force var till 
viss del betydande mellan koalitionsländerna, det innebar att USA stod för den 
delen av vapen som de andra inte hade och dessa vapen var till viss del 
avgörande för framgång.118 

                                                 
113 Kosovo after action report, report to congress, s 86. 
114 Kosovo after action report, report to congress, s 68. 
115 Rebecca Grant, “Reach Forward”, s 45. 
116 Ibid, s 45. 
117 Rebecca Grant, “Reach Forward”, s 45. 
118 John Andreas Olsen, From Maneuvre Warfare to Kosovo?, Richard P Hallion Critical 
Aerospace Capabilities for Coalition Operations, s 158. 
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3.3. Afghanistan, Enduring Freedom 

 
Även om det kan verka tidigt att dra slutsatser från denna konflikt anser jag att 
det i kombination med de andra operationerna ger värdefulla insikter om 
högteknologisk krigföring. 
 
“U.S. forces in Afghanistan will rely heavily on new high-tech weapons to 
produce a fast-moving, hard-hitting force designed to break the ruling Taliban 
militia and eventually root out the bin Laden terrorist network” 

- Joseph Fitchett International Herald Tribune Wednesday, October 3, 2001 
 
Artikeln menar att kombinationen Air Power och marksoldater tillsammans 
med avancerade sensorer för kontroll och ledningsfunktioner kommer att 
effektivisera striden och resultatet. Fördelen är att man kan operera med mindre 
styrkor med precis verkan i avsedda mål. Man avser att minska tiden från 
upptäckt av små rörliga mål till insats. 
 
1979 invaderade Sovjetunionen Afghanistan och slogs ett tioårigt krig mot 
Mujaheddin. Även efter Sovjets tillbakadragande 1989 fortsatte strider då 
landet föll in i ett inbördeskrig. Ur detta krig uppstod Taliban Islamic Militia. 
Den islamistfundamentalistiska talibanregimen tog kontroll över Kabul och 
större delen av Afghanistan i slutet på 1990-talet. Regimen införde en strikt 
islamistisk syn, som innebar att kvinnor och vissa klaner hamnade utanför 



FÖRVARSHÖGSKOLAN 2003-06-10 19 100:2050  
ChP 01-03  
Mj Mats Brindsjö  C-uppsats Sid 34 (59)  

gemenskapen och ekonomin förstördes. Trots utfästelser att kraftigt reducera 
opiumleveranserna var regimen alldeles för beroende av pengarna. Utöver detta 
tillät regimen revolutionära grupper och Al-Qa’idas ledare och träningsläger att 
finnas i landet. Det misstänktes att Bin Ladins nätverk låg bakom ett antal av 
terrordåden under 1990-talet. 1993 mot WTC (World Trade Centre), 1996 i 
Saudi Arabien och 1998 mot ambassaderna i Kenya och Tanzania. Som svar på 
dessa attacker skickade USA 1998 79 stycken TLAM’s mot Bin Ladins 
träningsläger nära Knowst, Afghanistan. Efter händelsen den 11 september 
2001 undrade många hur länge det skulle dröja innan USA med sina allierade 
skulle börja sin operation mot terrorismen. Man ställde ultimatum mot 
Afghanistan att överlämna Osama Bin Ladin och hans Al-Qa’ida ledare eller 
vara beredd på konsekvenserna. USA mobiliserade sina styrkor snabbt och 
sökte ett hållbart politiskt och militärt stöd från sina allierade. 12 sept. 2001 
påbörjade United States Secretary of Defence ett arbete med ett 
initieringsdirektiv som skulle förbereda ”troligt användande av militärt våld”. 
Konceptet som Gen Frank briefade för presidenten den 21 sept. innehöll 
USCENTCOM’s inriktningar att förstöra Al-Qai’das nätverk inne i Afghanistan 
tillsammans med den illegitima talibanska regimen. Den militära 
handlingsvägen rekommenderades och godkändes den 1 resp. 2 oktober och 
presidenten gav direktiv om start den 7 oktober. Koalitionen som då hade 
byggts upp bestod av 68 nationer varav 27 hade representanter i amerikanska 
högkvarter.119 
 
Intentionerna var att ta initiativet och förstärka framgångarna genom att arbeta 
tillsammans med lokalbefolkningen. Kritiskt i detta skede var uthållighet 
genom koordinering, basering och överflygningsrätten av andra nationer.  
Det fanns ett antal Lines of Operation nämligen;120 

- direkt anfall mot Al-Qai’das och talibanska ledare, 
- humanitär hjälp till det afghanska folket, 
- tillintetgöra den talibanska armen, 
- spaning med direkt eld genom specialstyrkor, 
- informationskampanjer, radio och flygblad, 
- förhindra existens av säkra gömställen och  
- säkra massförstörelsevapen. 

Natten den 7 oktober 2001 inleddes alltså attackerna mot talibanska militära 
positioner för att de stödde Al-Qa’ida. Omfattande anfall skedde med flyg och 
kryssningsmissiler mot frontlinjen och de bakre regionerna. Dessa anfall 
underlättade för den Norra Alliansens offensiv och banade väg för de allierades 
framryckningar.121 Det strategiska målet var att säkerställa operationer 
(antiterrorist och humanitära) under en längre tid, för att lyckas med detta var 
det nödvändigt att eliminera deras luftförsvar och flygkapacitet för att erhålla 
rörelsefrihet i området. Första veckan anfölls 133 (av 391) talibanska militära 
mål samt regeringsplatser, det var luftförsvarsställningar, jaktflyg och 
                                                 
119 Gen. Frank, House Armed Services Committee, 
http://www.fas.org/terrorism/at/docs/2002/02_27_02franks.htm 
120 http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom-ops.htm 
121 Lon O. Nordeen Air Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 149, s 170. 



FÖRVARSHÖGSKOLAN 2003-06-10 19 100:2050  
ChP 01-03  
Mj Mats Brindsjö  C-uppsats Sid 35 (59)  

ledningssystem. 88 stycken kryssningsmissiler (alla) skickades iväg mot dessa. 
Andra plattformar och vapen som användes var ubåtar, fartyg, långräckviddiga 
bombflygplan tillsammans med hangarfartygsbaserade attackflygplan. 
Huvuddelen av uppdragen de första dagarna skedde med B-52, B-1B, B-2, i 
snitt 10 flygplan i varje anfallsvåg. När bastillgången blivit större deltog F-
15E, F16C, A-10, AC-130, F/A-18 och Tornado, i snitt 80 flygplan per 
anfallsvåg. UAV och spaningsflyg bidrog i hög grad till informationsskapandet. 
PGM som användes var SLAM (ER), AGM-130, GBU-15, JDAM, JSOW dessa 
var styrda av laser eller GPS. Motverkande system var handburna SAM och 
lvkanoner.122 I mitten av mars hade den Talibanska regimen störtats och Al-
Qaida’s nätverk i Afghanistan förstörts. 
 
Den första februari hade koalitionen flugit 8 000 attackuppdrag av totalt 20 000 
uppdrag.123 Initialt deltog 325 flygplan, totalt var det 500 flygplan i 
operationen.124 Varje dag flögs ~ 200 uppdrag. De strategiska problemen är 
uppenbara i ett land som inte har mer än 40 km järnväg och utöver detta 
begränsade ”strategiskt högvärdiga mål”. Det fanns 120 fasta mål och bedömt 
400 ”rörliga”. Koncentrationen blir följaktligen mot militära mål, dvs. 
terroristläger, äldre flygplan, några stridsvagnar och artilleri. B-1 och B-52 flög 
10 % av attackuppdragen och fällde ca 12 000 av de 20 000 bomberna. Fram 
till den 23 oktober hade B-1, B-2 och B-52 från Diego Garcia flugit 600 
uppdrag och fällt 80 % av totala mängden vapen. Varje uppdrag var 24 – 32 
timmar inklusive planering, (flygtiden var ungefär 12-15 timmar). 
 
Operationslinjerna genomfördes parallellt. Resultatet är att från den 7 oktober 
då den Talibanska regimen kontrollerade 80 % av landet till den 22 december 
så förändrades situationen helt. Motståndsgrupper tvingades på defensiven och 
lämnade sina nergrävda försvarslinjer, terrornätverkens läger och gömställen i 
landet spårades upp och eliminerades. Mullah Omar dödades i Quandahar den 
talibanska huvudstaden, Mazar el Sharif, Herat, Kabul, Jalalabad föll därefter 
snabbt och det som återstod var små motståndsfickor spridda i landet. De 
talibanska styrkorna har nyttjat äldre erfarenheter att skydda sig och sina lager.  
Vid de kända tunnel- och bunkerkomplexen vid Tora Bora tog styrkorna skydd. 
Komplexen omfattade ca 200 separata tunnlar och grottor. 
Zhawarkilikomplexet vid pakistanska gränsen innehöll 70 sammanlänkade 
tunnlar, vilket gav flera mil av skyddade områden.125 
 
Under Operation Enduring Freedom hade General Franks av allt att döma 
använt resurserna lyckat.126 Utvecklingen avseende C3 har tagit stora steg 
framåt, i denna konflikt stannade chefen för US Central Command, Army Gen. 
Tommy R. Franks i CENTCOM’s högkvarter i Tampa, Florida, men hans 
underställda chef ComFACC (Commander Forces Air Copmonent Command) 
frambaserade till Saudiarabien. Kraftfulla datasystem tillät ComFACC åtkomst 

                                                 
122 Lon O. Nordeen Air Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 149, 172. 
123 http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom-ops.htm 
124 http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom_deploy.htm 
125 http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/zhawar-kili.htm 
126 Peter W Gray, Air Power Leadership, kap 1 Alan Stephens -Command In The Air, s 13. 
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till databaser, underrättelser och bildunderlag, detta brukar kalls för Reach 
Back. Något oväntat framkom även en omvänd företeelse, Reach Forward, 
vilket innebar att Gen. Franks eller hans stab ibland godkände eller nekade 
taktiska förfrågningar och realtidsgenomföranden i operationen.127 Just i denna 
operationen var det inte avgörande åt ena eller andra hållet beroende på 
avsaknad av kvalificerat motstånd. Fordon som dök upp och som kunde 
innehålla Taliban/Al-Qa’ida-ledare var tidskänsliga mål och krävde styrningar 
och beslut på hög nivå, US Secretary of Defence skulle godkänna dessa. Vid ett 
fall där man misstänkte att en Talibansk ledare var vid ett läger tog det för lång 
tid att få ett anfall godkänt vilket resulterade i ett misslyckande. 128 
 
Ett exempel när tidskänsliga mål skall anfallas är från i november då Norra 
Alliansen tillsammans med en amerikansk specialstyrka skulle passera genom 
en dal. Genom små bärbara GPS - och satellitkommunikationssystem erhölls 
verkanseld från B-52 i luften inom 20 minuter.129 Beroende på de långa an- och 
återflygningstiderna från operationsområdet var det nödvändigt med flexibla 
system för uppdragsplanering. Ett system som liknar ett mailsystem för att 
sända nya eller ändrade uppdrag från planeringsstaberna på marken till 
flygplanen i luften användes flitigt i denna konflikt. Informationsinhämtning 
skedde i stor utsträckning av Global Hawk tillsammans med Predator och 
JSTARS. Sensorerna kompletterade varandra under denna operation och 
underlättade de tidskänsliga anfallen. 
 
Genom att långräckviddigt attackflyg från baser i USA anföll mål utan 
mellanlandning användes Air Power tidigt för att möjliggöra för markbundna 
specialstyrkor att operera. Operationen präglades också av ett omfattande 
samarbete med inhemska förband på marken för att så snabbt som möjligt få 
till stånd en inhemsk regering. En intressant iakttagelse är att markförband slog 
ut SAM positioner och därigenom etablerades luftöverlägsenhet. Vikten av 
långräckviddigt och hangarfartygsbaserat flyg visade sig. Totalt fanns fem 
stycken i området med vardera 75 flygplan ombord.130 Eftersom det fanns få 
länder i närheten som ville upplåta sitt territorium för amerikanska styrkor så 
fick långräckviddigt flyg och den sjöbaserade delen av Air Power mycket stor 
betydelse. 
 
Vapenleveranserna under operationen innebar att av totalt 24 000 bomber som 
levererats var mer än 13 000 av PGM typ. Under Desert Storm sattes tio 
flygplan in per mål nu användes två! F-15E var det enda av attackflygplanen 
som kunde bära 5 000 lb och AGM-130 missiler. Dessa flög minst två pass 
varje dag. Den omfattade användningen av UAV’er innebar dygnet runt 
kontroll och övervakning över händelserna vid kritiska platser. Psykologiska 
operationer genomfördes med 50 miljoner flygblad, 2,5 miljoner dagliga 
ransoner av mat och över 5 000 radioapparater delades ut. Under operationen 

                                                 
127 Rebecca Grant, “Reach Forward”, s 43. Och Peter W Gray, Air Power Leadership, kap 6 
Philip Meilinger The Development of Air Power Theory, s 105. 
128 Rebecca Grant, “Reach Forward”, s 46. 
129 National defence magazine, Air Warfare Tactics by Sandra I Erwin 
130 Lon O. Nordeen Air Warfare in the Missile Age 2nd edition, s 149, 172. 
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har 100-talet misstänkta platser undersökts i jakten på terroristledarna och 
deras medel. Grottor och tunnlar har anfallits och genomsökts för att eliminera 
säkra gömställen. De asymmetriska metoder man använde var i vissa fall 
specialstyrkor tillsammans med Norra alliansens grupper som genomförde 
”Operativ eld!” från hästburna styrkor och pekade ut mål för bekämpning av 
flyg.  
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4.  Analysdel 
Vid analys av effekten av insatta verkansdelar (med den strategiska 
teorimodellen som utgångspunkt) har tillgängligt material inte varit tillräckligt 
uppdelat och detaljerat för att göra en ingående presentation av detta. Mycket 
av materialet är fortfarande klassat som konfidentiellt och de underlag som är 
spridda till allmänheten ger en alldeles för vag bild av resultat kontra 
genomförda insatser. Målkategorier och verkan kan utläsas men inte typ av 
plattform eller vapen som primärt varit insatt. Detta faktum kan vara en 
varningsflagga, finns det analyser som visar på mindre effektiva insatser som 
blivit tystade? För att visa på komplikationerna att dra relevanta slutsatser kan 
ett exempel nämnas. I genomsnitt under Gulfkriget fälldes 62 bomber per mål 
av de mål som klassades som speciella (kriterierna var fullt utslaget respektive 
delvis påverkat mål, fysiskt). Attackerna skedde av flera plattformar samtidigt 
och resultaten levererades oftast inte förrän dagar efter attackerna.  
 
Det finns många sätt att välja ut och ta hand om strategiska mål systematiskt. 
Ett sätt är att se målen som en sekventiell lista där man efterhand väljer mål 
och när man attackerat alla målen har man nått syftet. Ett annat sätt är att 
prioritera denna lista för att dra nytta av synergieffekter senare i operationen. 
Det optimala är att se målen som multiplar av effekt, öka graden av verkan 
genom samtidiga attacker på liknande system.131 
 
Denna hantering bygger på att hitta de mål som konstituerar viljan eller 
förmågan till motstånd. Sedan måste man identifiera vilka stödjande funktioner 
man kan påverka men också kontrollera att dessa inte verkar kontraproduktivt. 
Steget efter detta är att lokalisera och bestämma hur man kommer åt målen 
oavsett vilka förhållanden som råder. Rörliga mål är extra känslig att 
positionera därför måste informationen snabbt spridas till verkanssystemen för 
att hinna nå effekt. Precision och anfall är också beroende av egen överlevnad. 
Politiska överväganden hindrar ibland den önskade militära lösningen. De 
studerade operationerna visar att det är ett svårt jobb att analysera och 
verkligen identifiera det som ger effekt i den systemteoretiska ansatsen. 
 
Kombinationen Stealth och Precision visar sig omdefiniera begreppet 
kraftsamling. En stor mängd enheter är inte längre nödvändigt för att uppnå en 
avgörande effekt på motståndarens system. Detta är en av anledningarna till att 
man har gått från sekventiell till parallell krigföring. Idag finns möjligheten till 
parallella anfall och undersökningen visar att det sker en koncentration till den 
första veckan av krigen. En välplacerad PGM gör samma jobb som tusentals 
konventionella bomber gjorde tidigare. Under andra världskriget krävdes det 
~9 000 bomber för att till 90 % säkerhet förstöra ett mål stort som en tredjedel 
av en fotbollsplan. (Bara ca 20 % av bomberna under hela andra världskriget 
träffade närmare än 300 meter från målen) Idag klarar en bomb fälld från en F-
117 av detta. Dessutom sker träffen med ca 30 cm noggrannhet. Det som talar 
emot en så enkel vision är att alla operationerna visar att list och friktioner i 
                                                 
131 Edward C. Mann III, Col USAF, Thunder and Lightning , s 73. 
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stor utsträckning påverkar genomförandet och effekten av de till viss del 
begränsade precisionsvapnen. Har man dessutom inte tillgång till sensorer som 
kan genomföra en värdering av insatta medel avtar fördelen markant och större 
mängder vapen måste användas. 
 
Undersökningen visar att mängden konventionella vapen minskat från 210 000 
till ~ 8 000 i de båda andra konflikterna. Smarta vapen har ökat från 9 500 till 
mellan 12 och 16 000. Detta beror till stor del på antalet tillgängliga mål men 
också på att man attackerar andra mål än militära. Effekten av en PGM 
motsvaras av 25 vanliga bomber, om en PGM missar målet är missen 100 % 
om en vanlig bomb missar kan 24 andra åsamka skada. 8 % av vapnen var 
under Gulfkriget av PGM-typ och dess del av ammunitionskostnaden var 84 %. 
Detta säger framförallt två saker. För den som planerar uppdragen måste varje 
bomb eller missil relateras till ett klart definierat, uppnåbart och mätbart mål 
annars är den bortkastad. Även om det är svårt att dra slutsatser om kostnader 
kontra effekt så kan man ur ett kostnadsperspektiv åtminstone se en trend. I 
Gulfkriget var PGM-kostnaden 84 % av ammunitionskostnaden, i de båda 
andra hamnade det på 97 %. Då priset på avancerad ammunition är betydligt 
högre än konventionell kommer framtida konflikter att bli dyrare om man inte 
kan öka effekten av insatta vapen. 
 
Å andra sidan, beroende på teknikens införande, ökar antalet av de 
understödjande systemen som krävs för att verkansflygplanen skall nå fram. 
ECM (Electronic Counter Measures) kapslar och tillbehör, eskorterande flyg, 
störflygplan, radarövervakning, tankning, tillsammans med underhållet av 
dessa system gör helt enkelt att luftkriget blir mer komplex och dyrare. Under 
Gulfkrigets fem första dagar skedde de största förlusterna av flygplan, detta 
berodde på att Irak fortfarande hade luftvärnskapacitet under denna tid. SEAD 
måste vara en del av taktiken. Precision är inte bara förunnat de som har hög 
teknologisk standard, en motståndare kan vara väldigt precis i sitt målval och 
få samma effekt men med hjälp av andra metoder än dyra plattformar och 
vapen. 
 
Beroende på svårtillgängliga konfliktområden och på att systemen nu kan 
genomföra uppdrag från ordinarie baser ställs det andra krav på tidsaspekten i 
genomförandefasen. Omplanering respektive slutlig planering måste ske 
löpande och den sista korrigeringen behöver ske strax innan vapenleverans. 
Detta innebär att besluten måste vara fattade tidigare för att inte hindra 
genomförandet. 
 
En rapport från GAO (United States General Accounting Office) visar att inget 
speciellt vapensystem vare sig av hög eller låg standard, gammalt eller nytt, 
enskilt eller multirole, billigt eller dyrt på något klart sätt bidragit, särskiljt eller 
visat sig mer effektivt mot slutmålen i kampanjen.132 Man kan också se att de 
kategorier av mål som erhållit mest anfall är först det som legat inom så kallade 
Killboxes (en form av fri attack inom speciellt avgränsade områden) därefter 

                                                 
132 GAO/NSIAD-97-134 Operation Desert Storm Air Campaign. s 32. 
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Tabellerna på denna sida visar 
för det första att antalet fällda 
vapen per dag minskar i de 
studerade konflikterna. Det 
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4.1. Resultat ur teorimodellen 

4.1.1. Ledarskapsringen 
Då andrahands och tredjehands effekter måste tas med i beräkningarna och 
dessa kommer gradvis är det svårt att direkt mäta effekten av insatta medel. 
Under Balkankonflikten visas prov på ett asymmetriskt tänkande av Milosevic. 
Eftersom han inte kunde påverka motståndarens stridskrafter nyttjade han 
media så fort tillfälle gavs. I Gulfkriget lyckades man inte fullt ut att isolera 
regimen. Däremot försvann den offensiva förmågan så ledarna hade svårt att 
verkställa sin taktik/strategi. Det viktiga i ledarskapsstrategin verkar vara att 
begränsa den offensiva förmågan, därigenom göra order och beslut 
verkningslösa. I vissa fall kräver också den globala ordningen att ledarna skall 
ställas till ansvar. I MOOTW kan man se att andra maktmedel än de rent 
militära har stort genomslag. 

4.1.2. Kritiska system 
De mest framträdande kritiska systemen har visat sig vara militära. För att 
komma åt strategiska mål verkar det vara nödvändigt att först begränsa 
fiendens militära verkansmöjlighet. I MOOTW kan dock användandet av Air 
Power möjliggöra nålsticksoperationer mot den verkliga källan till konflikt 
utan att behöva gå in med markförband och eventuellt eskalera konflikten. De 
tre operationerna visar att en tyngdpunkt ligger mot militära kapaciteter, 
Gulfkriget hade dock en något mer strategisk inriktning, och det absolut 
viktigaste systemet men också det svåraste att slå ut visar sig vara luftvärnet. 
Andra delar som genomgående får mycket uppmärksamhet är underhåll och 
viktiga LOC. 

4.1.3. Infrastruktur 
Inom denna kategori visar sig nödvändigheten att prioritera. Fallen visar på att 
det mycket ofta handlar om många kategorier av mål. De högtekniska 
resurserna räcker inte till vilket några gånger ledde till felaktiga prioriteringar. 
Då operationer eventuellt genomförs där det inte är möjligt att påverka 
infrastrukturen innebär detta generellt att man tvingas anpassa sitt strategiska 
målval. Skyddade anläggningar för militära ändamål attackeras genomgående 
med hög prioritet. Vid inbördeskonflikter visar sig vissa delar vara väldigt 
sårbara för endera parten. Drivmedelsanläggningar, el-stationer m.m. har inte 
fått den uppmärksamhet som man kunde förvänta sig genom konflikterna. 
Förmodligen skulle en renare militär konflikt visa detta. Riktigt 
lågteknologiska nationer motståndare har väldigt få strategiska punkter att 
attackera. Detta innebär att tyngdpunkterna dras mot de militära resurserna. 

4.1.4. Folket 
Det krävdes mer tid och mer bomber för att påverka moralen och viljan hos 
folket än beräknat. När man ser det ur denna synvinkel får Clausevitz rätt med 
att man vinner den militära segern genom att bekämpa motståndarens militära 
resurser. Framförallt under Balkankonflikten blandade man sig med civila 
och/eller flyktingar. Situationen i Kosovo krävde anpassning och Serberna var 
duktiga på att förändra sitt beteende. Positioneringen av verksamhet gick bra 
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men slutlig identifiering var tvungen att kontrolleras mycket noga. I och med 
att den högteknologiska tekniken även förbättrar medias möjligheter så har 
betydelsen av civila skadade och rapporterna om detta fått högre genomslag i 
genomförandet av operationer, speciellt de som är av PSO karaktär. 
 
Högteknologisk krigföring med sin möjlighet till graderad verkan genom 
kirurgiska ingrepp tillsammans med opinionen mot civila skadade (CD) 
innebär en förändring.  Det gamla tankesättet att krig går ut på att orsaka 
lidande hos folket för att medvetandegöra att en förändring krävs - allvarligt 
bör omvärderas. 
 
En tendens är att psykologiska operationer framförallt användes i stor 
utsträckning i Afghanistan. Man ville tidigt och aktivt få med sig den lokala 
befolkningen för att underlätta egna operationer i landet. 

4.1.5. Stridskrafterna 
Fördelen med precisionsvapen och förmågan att detektera fientliga system är 
att det snabbt byggs upp en rädsla för bekämpning hos motståndaren. Denna 
rädsla innebär ofta att man når effekten utan att fysiskt bekämpa målen. 
Rädslan för sitt eget liv blir påtagligare för den militära personalen även om 
man inte är vid fronten. 
 
Smygteknik och precisionsstyrda vapen har minskat behovet av antalet 
plattformar och mängden ammunition som är nödvändig för att slå ut 
individuella mål. Fördelen med detta är koncentration av kraft nackdelen 
innebär ur detta perspektiv att mängden fientliga system gör att man kan 
mättas. Studierna visar också att äldre system används i stor utsträckning, 
nackdelen är att de inte har all ny teknik vilket gör dom sårbara för luftvärn. 
 
Om flygstyrkorna hade används tillsammans med markinvasionen i Gulfkriget 
hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Irak räknade med att möta sin fiende 
genom ett utnötningskrig och på så sätt efterhand tvinga motståndaren till 
eftergifter beroende på skillnader i kulturella värderingar. Trots allt hade Irak 
till kvantitet stora styrkor. Hade man inte slagit till mot de strategiska militära 
målen hade regionen fortfarande varit hotad av Saddams vedergällningsvapen. 

4.2. Slutsatser 
Intresset för det systemorienterade angreppssättet beror på att förmågan till 
överraskning genom smygteknik har ökat och att en precisionsförmåga har 
utvecklats. Utöver detta är det en viktig faktor som gör att det åter är möjligt att 
genomföra så kallad strategisk bombning och använda en ny krigföring. Detta 
är intresset av och möjligheten till att minska civila förluster hos motståndaren. 
Wardens teorier angående strategisk paralysering, femringsanalys och 
parallella operationer hade sitt genombrott under Gulfkriget. I de två andra 
konflikterna som uppsatsen analyserat framkommer att strategisk paralysering 
är ett stadium som inte uppnåtts. Metoden att se fienden som ett system har 
utnyttjas i alla konflikter och strävan efter parallellitet kan uppmärksammas 
men beroende på motståndaren och hans motåtgärder är tyngdpunkterna olika. 
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Gulfkriget visade på en nationell paralysering eftersom förutsättningarna tillät 
det. I andra typer av konflikter måste man överväga att tänka strategiskt även 
när man bara skall eller kan strida mot den militära markbundna delen. 
Problemen är att identifiera om målvalen är nationella eller militärt relaterade. 
 
En annan slutsats är att under dessa tre operationer är avsaknaden av luftstrider 
märkbar. Detta borde innebära att luftstridsförmågan är ett område som man 
inte får undervärdera inför nästa engagemang. 
 
Ett annat tydligt område man ser är förändringen från en stel 
uppdragsplanering till en något mer flexibel. Detta beror dels på de tekniska 
möjligheterna till kortare beslutshantering men också på att den typen av mål 
som kallas tidskänsliga har ökat den senaste tiden. 
 
Gemensamt för alla operationerna är att motståndarna har utnyttjat civila för att 
göra det svårt att attackera deras stridskrafter. Dels genom så kallade sköldar 
och dels genom att maskera sin närvaro och förflyttningar tillsammans med 
civila. Detta kan komma att innebära ROE som förhindrar ett effektivt 
nyttjande av precisionsvapen. 
 
Det som är generellt genom alla fallen är att BDA (Battle Damage Assessment) 
och effektkontroll av insatta medel sker alldeles för sakta. 

4.2.1. Styrkor/svagheter med högteknologisk Air Power 
Vapen och plattformar har blivit mindre, snabbare, färre till antal och 
kostnadseffektivt med minskat underhålls- och logistikbehov vilket i slutändan 
innebär kortare omloppstider. Planering och beslutscykler visar sig kunna 
utföras snabbare med avancerad teknik. Fördelen tekniken ger är förmågan att 
belasta fiendens situationsuppfattning. Man använder sig av begreppet ”Target 
Rich Environment”. Nackdelen är att man själv blir ganska snabbt beroende av 
teknologin för att hålla reda på egna förband och de vilseledande förband som 
man försöker lura fienden med. Tempot har ökat markant genom 
teknologiutveckling och träning, beordrandet av TLAM-insatser och hela dess 
planeringscykel har minskat från ett dygn under Gulfkriget till 101 minuter 
under operation Allied Force och sen till ~19 minuter under Enduring 
Freedom.133 Nackdelen med detta är att det måste finnas en avbrytfunktion 
beroende på det som kallas för tidskänsliga mål. De politiska konsekvenserna 
visar sig ha ett stort inflytande i processerna. 
 
PGM har visat sig vara mer än en Force Multiplier, dvs. de har reducerat 
antalet uppdrag som behövs för att uppnå effekt och har dessutom inneburit 
låga civila skadeutfall. Genom detta har PGM bidragit till en strategisk effekt. 
Den högteknologiska krigföringen har inneburit ett tätare samarbete mellan 
mark och flygförband vilket gör att idéerna och effekterna om joint börjar visa 
sig. 
 

                                                 
133 http://www.usni.org/Proceedings/Articles02/PROmullen04.htm 
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Precisionsbekämpning av rörliga mål har visat sig vara svårt att utföra i tid. 
PGM-vapen som inte träffar målen eller träffar fel mål kommer alltid att finnas 
som en faktor att räkna med. BDA under dåliga förhållanden i kombination 
med fiendens motåtgärder och skenmål har visat sig vara ytterst komplicerat att 
kontrollera fullt ut, även med ny och avancerad teknik. Det finns 
utvecklingsbehov av de system som användes under de studerade konflikterna. 
Idag ger sensorerna såväl ökad information om motståndaren som en ökad 
operativ kontroll av de egna styrkorna. Inom NCW (Network Centric Warfare) 
beskrivs enligt Col. Fred Stein att den stora vinsten är att man får ett bättre läge 
och uppfattning av sina egna stridskrafter. En sårbarhetsanalys av ett 
högteknologiskt alternativ ger vid handen att information i rätt tid är vitalt och 
därmed också kritiskt. Den högteknologiska fokuseringen ger en ökad 
sårbarhet genom att tidsaspekten i vissa fall kan verka kontraproduktivt. När 
det gäller möjligheten för en bakre chef att kontrollera realtidshändelser beror 
den eventuella framgången på om man kontrollerar tempot i operationen eller 
inte. En relevant situationsuppfattning över större områden i realtid är svår att 
uppnå från bakre högkvarter. 
 
Den explosionsartade utvecklingen innebär att volymen av information är 
mycket stor och att den snabbt når beslutsfattaren som har mycket lite tid på sig 
att fatta rätt beslut. Tempot ökar, felmarginalerna minskar, civila skadade 
kommer alltid att vara en nackdel för operationerna och de politiska direktiven 
sätter restriktioner på genomförandet. Möjligheten att styra konflikten från 
politiskt håll kommer att innebära att stora restriktioner läggs på nyttjandet av 
Air Power och dess styrka enligt systemchocksteorin. 
 
I alla varianter av krig kommer de rörliga målen att vara svårare att hitta och 
påverka än de statiska. Några mål kommer att vara väldigt bra försvarade andra 
inte. Några kommer att vara dolda. Skenmål, list och bakhåll är den svagares 
vapen i den högteknologiska striden. En del av dessa faktorer kan 
högteknologisk Air Power påverka, andra inte. Om en motståndare attackerar 
ett armébasområde och förstör 20 fordon kan fortfarande operationen fortgå 
men om samma motståndare lyckas förstöra ett basområde med 20 F-117 
kommer det sannolikt att medföra mycket större konsekvenser. Detta innebär 
att skyddsåtgärderna av dessa system ökar. 

4.2.2. Framträdande resultat i förhållande till hypotesen 
Hypotes: 
Är högteknologisk Air Power effektivt även vid asymmetrisk krigföring 
och/eller vid lågintensiva konflikter. 
Den gemensamma nämnare som uppmärksammas genom alla konflikter är, 

- Möjligheten att upprätthålla luftherravälde i studerade konflikter, 
- ökat användande av PGM, 
- SEAD’s betydelse framgår tillsammans med EW, 
- stealthtekniken både ökar och visar sin styrka, 
- UAV’er får en mer o mer framträdande roll och 
- kryssningsmissiler används i större utsträckning till riskfyllda moment. 
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Genomgående märks också att tunnlar och bergrum används för att dölja 
verksamheten och att AAA (Anti Aircraft Artillery) och framförallt handburna 
SAM’s innebär stort hot trots överlägsen teknisk förmåga. Den sista faktorn 
som kan nämnas är betydelsen av att kunna bekämpa tidskänsliga mål, den 
kapaciteten har ökat och måste öka i framtiden. Ur studien framkommer att allt 
inte löses med avancerad Air Power, t.ex. de nya högteknologiska 
Stealthbombarna och precisionsvapen. Vinsterna med PGM och 
högteknologisk krigföring är att bekämpning av mål på strategisk, operativ och 
taktisk nivå kan utföras parallellt från långa avstånd med hög grad av 
effektivitet och till liten risk för Collateral Damage. Teknologiutvecklingen 
kan sägas bidra till utvecklingen av parallell krigföring, eller parallell 
krigföring utnyttjar ny teknologi i symbios med gammal. Men användningen 
av denna teknik ger bättre förutsättningar för motståndaren till asymmetriska 
anfall som påverkar den egna kapaciteten på ett märkbart sätt. 
 
Positiva effekter är möjligheten att verka mot avsedda mål i avsedd tid. 
Möjligheten för högre chef att påverka taktiska situationer under lugna 
förhållande får anse som en annan fördel. Möjlighet att påverka situationer i 
realtid. Civila skadade minskar med precisionsvapen. 
 
Negativa effekter är att trenden med det höga antalet deltagande flygplan och 
dess högre tempo i operationer förstärks hela tiden, stödjande system (bl.a. 
AAR) tenderar till sist bli en gränssättande faktor. Effekten av ny och bättre 
teknik kan således inte nyttjas optimalt. Vid komplicerade operationer hinner 
inte beslutskedjan med om det inte är planerat i förväg. Risken för egna 
förluster kan öka om informationsflödet blir för stort på en kort tid. Risken 
finns att man reagerar istället för agerar. 

4.2.3. Svar på frågeställningarna 
Fråga 1: Vad innebär högteknologisk Air Power med fokus mot mindre 
teknologiskt avancerade nationer? 
 
Erfarenheterna ur Desert Storm, Deliberate/Allied-Force och Enduring 
Freedom visar på att förmågan att genomföra en effektiv luftkampanj bygger 
på möjligheterna att integrera information och samordna sina resurser. 
Förmågan att dygnet runt och i alla väder kunna övervaka och insamla samt 
därefter snabbt sprida informationen till beslutsfattare och därefter tillbaka till 
verkansförbanden är centralt. Konflikterna som studerats pekar åt att om man 
möter en motståndare som har kunskap och förmåga att utnyttja asymmetri 
kommer detta förmodligen att innebära att den svagare dels försöker skjuta 
ansvaret för mänskligt lidande på den offensiva parten och dels försöka vända 
högteknologin mot sin egen förträfflighet. Detta kommer att medföra ett 
ofullständigt utnyttjande av precisionsvapen även om man lyckas integrera alla 
sina system och tror sig ha fördelar av sin högteknologi. 
 
Utmaningen för framtiden ligger således i att på effektivaste sätt integrera de 
nya systemen så att synergin kan utnyttjas optimalt. 
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Fråga 2: Hur påverkas Air Powers effekt generellt av användandet av 
högteknologiska  system? 
 
Högteknologisk komplexitet innebär att 
- utbildningstiden förlängs, 
- specialistutbildning medför kostnads- och tidsförluster, 
- mängden träningstillfällen som behövs för att verkligen dra nytta av den 

höga precision och effekt som dessa system kan ge ökar, 
- koordinering är en faktor som är betydelsefull att hantera optimalt, 
- överraskning är otroligt svårt att uppnå för den som inte har de 

högteknologiska resurserna, däremot kan man alltid överbelasta fienden 
med felaktig information, ”target rich environment”, 

- smarta och mycket avancerade vapen medför att rörlighet och 
spridningsprinciperna lever i allra högsta grad och det operativa djupet på 
förbanden ökar vilket leder till andra logistiska besvärligheter, 

- termerna kraftsamling, hastighet, manöver, information och träffsäkerhet 
har fått ny mening, och 

- oavsett konfliktnivå verkar tempo bli en av de viktigaste kritiska 
faktorerna. 

 
Om vi tittar på de fyra olika stegen man kan ingripa med under en FN sanktion 
så framgår att alla utförs av tredje part.134 Av största vikt är då att ett politiskt 
legitimt uppträdande kan säkerställas. Detta bygger på det misstroende som 
finns mellan de inblandade parterna. Detta innebär att framförallt i lågintensiva 
konflikter måste möjligheten att kunna påverka operationer i nära realtid 
finnas, dessutom är bevisföringen mycket viktig för att kunna hävda 
opartiskheten. Den tekniska utvecklingen har under studerade konflikter visat 
på att man har gått från ett precisionstänkande där det räckte med laserstyrda 
vapen under gynnsamma förhållanden. Därefter utökades kraven till allväders- 
och dygnetruntförmåga beroende på att man inte styrde händelseutvecklingen. 
Slutligen krävdes en nära koordinering mellan flera enheter och system 
beroende på att de tidskritiska målen blev fler och fler. 
 
Luftkrigskoncept i form av systemteorier, strategisk paralysering, 
effektbaserade operationer och parallell anfall är framtagna av och för 
stormakter alternativt koalitioner. De förutsätter total teknologisk och numerär 
överlägsenhet. För att genomföra rådande internationella luftkrigsteorier 
erfordras tillgång till luftkrigets samlade förmågor och omfattande resurser. 
Detta har inte små nationer, utan studierna visar tydligt på ett försprång för 
USA. Däremot kan alla utnyttja de relativa fördelarna som är inneboende hos 
flygstridskrafterna och använda sig av synergi för att vända vissa nackdelar till 
fördelar. 
 

                                                 
134 Förebyggande diplomati, Fredsskapande åtgärder, Fredsbevarande åtgärder och 
Fredsframtvingande åtgärder. 
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Det är förmodligen inte möjligt att ersätta alla plattformar och vapen med dem 
som kallas för högteknologiska. För att fortsättningsvis kunna hävda en 
kostnadseffektiv strategi är det av stor betydelse att ha kunskap om vilken mix 
av vapen som ger den efterfrågade effekten.  
 
Alla tre konflikterna visar på begränsningar i tillgången på smarta vapen och 
att kryssningsmissiler är ett verkligt högkostnadsalternativ. 
 
Ett amerikanskt projekt som kallas för DCI (Defence Capabilities Initiative) 
handlar om att analysera förmågor inom olika områden för att effektivisera 
organisationen. Dessa områden är insatsmöjlighet, uthållighet, effektiva 
insatser, överlevnad och interoperabla C3 system. Eftersom både armé och 
marinkårer arbetar på att skapa lättare och rörligare styrkor som kan 
luftlandsättas med stridsvagnar, drivmedel och förnödenheter direkt på fientligt 
territorium eller från hangarfartyg utan att som under Gulfkriget gå via något 
grannland kommer de i framtida strider att bli än mer beroende av eldunderstöd 
från luften. 
 
Teknologisk överlägsenhet tenderar att tvinga motståndaren till att använda 
asymmetriska metoder av den värsta sorten som kan eskalera till oönskade 
utvecklingar av konflikterna. 
 
Till sist min avslutande tanke; 

Moderna krig blir mer beroende av accepterade politiska lösningar 
än av förmågan att ta och hålla mark. Högteknologisk Air Power 
är inte det enda vapnet att sätta in vid en kris, inte heller alltid det 
bästa men det kommer alltid, beroende på sina fördelar, att vara 
det första vapnet att använda vid militära konflikter. 
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5.  Slutord 
5.1.  Fortsatt forskning eller studier 

NätverksBaserat Försvar kan sägas vara ett centralt begrepp inom 
högteknologisk Air Power och det som framkommer ur analysen är att 
information om fienden och sina egna styrkor blir mer och mer centralt. Detta 
innebär att idén om överlappande och integrerade system dels gynnar 
underrättelserna om fienden samtidigt som det innebär gradvis degradering av 
egen förmåga vid eventuella attacker mot sårbara system. För att klarlägga 
vilka svenska möjligheter som finns och vilka alternativ som ger bäst effekt i 
framtiden bör högteknologi kontra interoperabilitet och uthållighet undersökas. 
Fokus på en sådan studie bör vara mot deltagande i en multinationell koalition 
och ur ett nätverksperspektiv. 

5.2.  Sammanfattning 
Att vara kraftfull i internationella sammanhang är att ha makten och påverka 
sin motståndare med sin egen vilja. Detta kan nås genom övertalning, 
påtryckningar eller med tvång. Det är endast då Air Power möjliggör detta 
slutmål som man kan tala om verklig effekt av begreppet. 
 
”With long reach, rapid response, precise and heavy firepower, impervious to 
frontiers and coastlines, swiftly inserted and equally easily disengaged, Air 
Power already has the capacity to determine the outcome of conflicts. But not 
necessarily all conflicts.” 
   - Air Vice Marshal Tony Mason 

Inledning och syfte 
Användande och utveckling av olika maktmedel förändras i alla kulturer och 
försvarsmakter genom åren. Doktrinutvecklingen är dynamisk. Den senaste 
tidens fokusering mot avancerad teknik och sofistikerade vapensystem kräver 
en eftertanke om hur man bäst applicerar dessa i en i övrigt förhållandevis stel 
organisationskultur. Det kan finnas en fara att man fastnar i ett 
beroendeförhållande. Förändringar verkar gå mot en slutsats att man kan klara 
sig med betydligt mindre resurser och personer i respektive försvarsgren dvs. 
mindre krigsförband. Denna inriktning uppskattas av politiker som har en kärv 
budget att hantera. Efter varje ny konflikt har vi ändrat uppfattning om de 
slagfält vi kan vänta oss i framtiden. Nya slag av aktörer, nya slag av 
stridsmedel och nya risker kommer i fokus och tränger ut tidigare 
föreställningar. Delvis har detta blockerat vår förmåga att se framåt, och delvis 
hindrat oss från att känna igen och förstå andra typer av framtida konflikter. Å 
andra sidan har det lett till en utveckling av nya metoder och vapen. Vi kan 
alltså se hur vårt tänkande och hur vårt användande av makt successivt 
förändrats av nya konflikter. Det är denna utveckling och förändring jag avser 
att granska. 
 
För det första så finns det en hög tilltro till användandet av högteknologisk 
krigföring, detta gäller såväl politiker som militärer. Den högteknologiska 
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effekten i olika typer av operationer behöver alltså studeras djupare. För det 
andra påverkas tempo och beslut avsevärt av högteknologiskt teknikinförande, 
är det enbart positivt eller finns det betydande nackdelar som visar sig när man 
möter en asymmetrisk eller lågteknologisk fiende? Hur ser den sammantagna 
effekten ut? 
Hypotes: 
Är högteknologisk Air Power effektivt även vid asymmetrisk krigföring 
och/eller vid lågintensiva konflikter. 
 
Följande frågor avser belysa ovanstående hypotes. 

• Vad innebär högteknologisk Air Power med fokus mot mindre 
teknologiskt avancerade nationer? 

 
• Hur påverkas Air Powers effekt av användandet av högteknologiska 

system? 
Metod och teori 
En metod som normalt används, både inom den civila sektorn och inom den 
militära, är att generera tänkbara scenarion som man kan pröva sina teser mot. 
Istället för att generera dessa scenarion avser studien att leta efter trender i 
genomförda operationer, på så sätt blir resonemanget faktiskt och inte 
hypotetiskt. Uppsatsen har studerat det som kallas för öppna krigshandlingar 
m.a.o. högintensiva konflikter, PSO (Peace Support Operations) dvs. 
lågintensiva konflikter och terrorism som får betecknas som varken låg- eller 
högintensiv men kan betecknas som en form av asymmetrisk krigföring. John 
A. Warden’s teorier om att attackera motståndarens olika kraftcentra inom hans 
olika system, och Warden’s teorier om parallell krigföring åskådliggör på ett 
tydligt sätt den komplexa konfliktmiljön. Anledningen till denna teoretiska 
vinkel är att hans teorier anses vara förhärskande i dagsläget och hans tankar 
genomsyrar stor del av den teoretiska utbildningen som militära skolor 
erbjuder. 
 
Allra först i uppsatsen sker en definition och en ingående beskrivning av vad 
Air Power betyder. Sedan analyseras och belyses Warden’s teorier. Därefter 
förklaras vad det som kallas för högteknologisk krigföring har för betydelse 
och inverkan på genomförandet av luftoperationer. Tre fallstudier åskådliggör 
utvecklingen under den senaste tiden. Sedan används en komparativ metod där 
skillnader och likheter samt styrkor och svagheter jämförs och analyseras 
mellan de tre utvalda operationer där Air Power har haft olika roller och fått 
olika betydelse. Avsikten är att se vilka CoG (Center of Gravity) som har 
definierats under de senaste operationerna och därefter vill jag se till vilken 
grad man löste ut dessa och vilken effekt detta hade. Efter detta genomförs en 
avslutande analyserande del där resultat och slutsatser ställs mot varandra 
utifrån teoribildningen. 
Resultat 
Studien har visat att den med Air Power erhållna förmågan att snabbt och effe-
ktivt slå på djupet av angriparens gruppering och in i hans hemland samt 
möjligheten att bekämpa försörjningslinjer och industrier ger nya tillfällen till 
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avgöranden men också nya sårbarheter. Precisionsbekämpning medger att 
oavsiktlig skada kan hållas på en politiskt acceptabel nivå. 
 
Etniska krafter, befolkningsökningar, ekonomisk stagnation, naturresurser på 
upphällningen och politiska inrikesproblem är alla faktorer som ökar riskerna 
för nya konflikter. Dessa konflikter ser inte ut som de som det planerades för 
under det kalla krigets dagar. Det finns en tendens att större delen av framtida 
konflikter kommer att skifta fokus till en mer lågintensiv natur. Mycket av 
strategierna från tidigare konflikter behöver en omarbetning. Många av dagens 
vapensystem, även de som är kraftigast och mest avancerade, kommer att 
läggas på hyllan för att de inte passar in. Vikten av att minska egna 
informationsbehov samtidigt som man ökar fiendens framstår som vitalt för 
framtiden. Det som visat sig effektivt är användandet av avancerade spanings- 
och övervakningsresurser (t.ex. AWACS, UAV’er, JTIDS och JSTARS) 
tillsammans med nedtryckning av luftförsvaret med nya vapen. Detta har 
inneburit uthållighet med låg förlustrisk även djupt in över motståndarens 
område. 
 
Vid analys av effekten av insatta verkansdelar (med den strategiska 
teorimodellen som utgångspunkt) har tillgängligt material inte varit tillräckligt 
uppdelat och detaljerat för att göra en ingående presentation av detta. Mycket 
av materialet är fortfarande klassat som konfidentiellt och de underlag som är 
spridda till allmänheten ger en alldeles för vag bild av resultat kontra 
genomförda insatser. Målkategorier och verkan kan utläsas men inte typ av 
plattform eller vapen som primärt varit insatt. Detta faktum kan vara en 
varningsflagga, finns det analyser som visar på mindre effektiva insatser som 
blivit tystade? 
 
Kombinationen Stealth och Precision visar sig omdefiniera begreppet 
kraftsamling. En stor mängd enheter är inte längre nödvändigt för att uppnå en 
avgörande effekt på motståndarens system. Detta är en av anledningarna till att 
man har gått från sekventiell till parallell krigföring. Idag finns möjligheten till 
parallella anfall och undersökningen visar att det sker en koncentration till den 
första veckan av krigen. 
 
Undersökningen visar att mängden konventionella vapen minskat kraftigt och 
att smarta vapen har ökat markant med en tyngdpunkt på allväderskapcitet. 
Detta beror till stor del på antalet tillgängliga mål men också på att man 
attackerar andra mål än militära. Effekten av en PGM motsvaras av 25 vanliga 
bomber, om en PGM missar målet är missen 100 % om en vanlig bomb missar 
kan 24 andra åsamka skada. Detta säger framförallt två saker. För den som 
planerar uppdragen måste varje bomb eller missil relateras till ett klart 
definierat, uppnåbart och mätbart mål annars är den bortkastad. För det andra 
då priset på avancerad ammunition är betydligt högre än konventionell kommer 
framtida konflikter att bli dyrare om man inte kan öka effekten av insatta 
vapen. Precision är inte bara förunnat de som har hög teknologisk standard, en 
motståndare kan vara väldigt precis i sitt målval och få samma effekt men med 
hjälp av andra metoder än dyra plattformar och vapen. 
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Beroende på svårtillgängliga konfliktområden och på att systemen nu kan 
genomföra uppdrag från ordinarie baser ställs det andra krav på tidsaspekten i 
genomförandefasen. Omplanering respektive slutlig planering måste ske 
löpande och den sista korrigeringen behöver ske strax innan vapenleverans. 
Detta innebär att besluten måste vara fattade tidigare för att inte hindra 
genomförandet. 
 
I MOOTW kan man se att andra maktmedel än de rent militära har stort 
genomslag. De mest framträdande kritiska systemen har visat sig vara militära. 
För att komma åt strategiska mål verkar det vara nödvändigt att först begränsa 
fiendens militära verkansmöjlighet. Det absolut viktigaste systemet men också 
det svåraste att slå ut visar sig vara luftvärnet. Andra delar som genomgående 
får mycket uppmärksamhet är underhåll och viktiga LOC. Riktigt 
lågteknologiska nationer motståndare har väldigt få strategiska punkter att 
attackera. Detta innebär att tyngdpunkterna dras mot de militära resurserna. 
Högteknologisk krigföring med sin möjlighet till graderad verkan genom 
kirurgiska ingrepp tillsammans med opinionen mot civila skadade (CD) 
innebär en förändring.   
 
Intresset för det systemorienterade angreppssättet beror på att förmågan till 
överraskning genom smygteknik har ökat och att en precisionsförmåga har 
utvecklats. En annan slutsats är att under dessa tre operationer är avsaknaden 
av luftstrider märkbar. Detta borde innebära att luftstridsförmågan är ett 
område som man inte får undervärdera inför nästa engagemang. Det som är 
generellt genom alla fallen är att BDA (Battle Damage Assessment) och 
effektkontroll av insatta medel sker alldeles för sakta.  
 
PGM har visat sig vara mer än en Force Multiplier, dvs. de har reducerat 
antalet uppdrag som behövs för att uppnå effekt och har dessutom inneburit 
låga civila skadeutfall. Genom detta har PGM bidragit till en strategisk effekt. 
Den högteknologiska krigföringen har inneburit ett tätare samarbete mellan 
mark och flygförband vilket gör att idéerna och effekterna om joint börjar visa 
sig. Precisionsbekämpning av rörliga mål har dock visat sig vara svårt att 
utföra i tid. 
 
Den explosionsartade utvecklingen innebär att volymen av information är 
mycket stor och att den snabbt når beslutsfattaren som har mycket lite tid på sig 
att fatta rätt beslut. Tempot ökar, felmarginalerna minskar, civila skadade 
kommer alltid att vara en nackdel för operationerna och de politiska direktiven 
sätter restriktioner på genomförandet. Möjligheten att styra konflikten från 
politiskt håll kommer att innebära att stora restriktioner läggs på nyttjandet av 
Air Power och dess styrka enligt systemchocksteorin. 
 



FÖRVARSHÖGSKOLAN 2003-06-10 19 100:2050  
ChP 01-03  
Mj Mats Brindsjö  C-uppsats Sid 54 (59)  

5.3.  Förkortningar/förklaringar 
AAR Air to Air Refuelling 
AWACS Airborne Warning And Control System 
BAI Battlefield Air Interdiction 
BDA Battle Damage Assessment 
Boyd's loop OODA, Observe Orient Decide Act 
C3 Command Control Communication 
C4ISTAR Command Control Communication Computer Intelligence 

Surveillance Targeting and Reconnaissance 
CAOC Combined Air Operation Center 
CAS Close Air Support 
CD Oavsiktlig skada av person eller materiel som inte utgör 

det avsedda målet. 
CENTAF US Central Command Air Forces 
CENTCOM Central Command 
Checkmate Planeringsgruppen i Pentagon 
CoG Center of Gravity 
ComFACC Commander Force Air Component Command 
DCI Defence Capabilities Initiative 
DCI Defence Capabilities Initiative 
DEAD Destruction of Enemy Air Defence 
ECM-system Electronic Counter Measure 
EW Electronic Warfare 
FAC  Forward Air Control 
FHS Försvarshögskolan 
Force Multiplier Förstärkare av resurser 
Friendly Fire Skador/förluster orsakade av egen beskjutning 
GPS Global Positioning System 
HAS Hardened Aircraft Shelter 
HKP Helikopter 
IADS Integrated Air Defence System 
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia  
INS Inertial Navigation System 
IR Infra Red 
ISR Intelligence Surveillance Reconnaissance 
JSTARS Joint Surveillance Target Attack Radar System 
JTIDS Joint Tactical Information Distribution System 
Killbox 25 km2 stora områden där mål engageras på operativ nivå 
LANTIRN  Low Altitude Navigation and Targeting InfraRed for Night 

ger samma kapacitet och förmåga dygnet runt 
LGB Laser Guided Bomb 
LIC Low Intensity Conflict 
Lines Of Operation Handlingsvägar  
LoC Lines of Operation 
MAP Master Attack Plan 
MOOTW Military Operation Other Than War  
MTL Main Target List 
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Multi-role En plattform som kan genomföra olika roller/uppdrag 
NBF NätverksBaserat Försvar 
NCW Network Centric Warfare 
OCA Offensive Counter Air 
PGM  Precision Guided Munitions 
PSO Peace Support Operations 
ROE Rules of Engagement 
SACEUR Supreme Allied Commander Europe 
SAM's Surface to Air Missile 
SEAD Suppression of Enemy Air Defence 
SOAD Stand Off Air Defence 
SOPD  Stand Of Point Defence 
Stealth Smygteknik, lågt upptäcktsvärde från radarstationer 
UAV'er Uninhabited Airborne Vehicle 
USAF U S Air Force 
WTC World Trade Center 
Flygplan 
A-10 Thunderbolt Speciellt anpassat för CAS uppdrag, hög vapenförmåga 
B-2 Multirolebombflygplan med Stealthkaraktäristik tar de 

senaste vapnen 
EA-6B Den primära rollen är att störa ut motståndarens resurser 

genom elektronisk krigföring. Kan bära HARM missiler 
F/A-18 Modernt Multirole flygplan kan genomföra alla roller i 

alla vädertyper 
F-111 Var ett äldre attackflygplan fanns även som EW 
F-117 Det första Stealthteknikflygplanet levererades 1982-1990, 

varierad vapenförmåga 
F-15 E  Ett dualroleflygplan OCA/DCA med allväders och dygnet 

runt kapacitet 
F-16CJ Ett äldre flygplan som modifierats, CJ betyder block 

50/52mod, har tagit över rollen som störflygplan SEAD 
F-4G Wild Weasel   Ett äldre SEAD kapabelt EW-flygplan  
Global Hawk Obemannad farkost, hög höjd (60 000 ft) 3000 Nm 

räckvidd, hög hastighet, EO/IR/SAR sensorer, datalänk 
kommunikation 

Predator Obemannad farkost, medelhög höjd, medger 
vapenleverans, operativ 1995, 40 timmars uthållighet, 
EO/IR/SAR sensorer 

Tornado ECR Attackflygplan med förmåga till elektronisk krigföring och 
spaning med HARM missiler 

Vapen 
AGM -65 Maverick  Ett taktiskt CAS vapen med EO/IR och laser målsökning
  
AGM-130 Air to Ground Missile med standoff kapacitet, INS, GPS 

system och TV/IR målsökare, 24 - 64 km avstånd  
AGM-154 JSOW vapen, 15 - 40 Nm, INS, GPS system och TV/IR 

samt laser målsökare datalänkkommunikation 
AGM-88  HARM missil för bekämpning av radarsändare 
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AIM-120 Air-to-Air radarriktad missil, allväderskapacitet och långa 
avstånd 

AIM-9X Air-to-Air värmesökande missil med stor 
"boresighförmåga", korthållsvapen 

ALQ-135  Interna systemet för aktiva motstörningsåtgärder finns i F-
15 flygplanen 

ALR-56M Avancerad radarvarnare som detekterar och filtrerar ut 
farligaste hotet 

ALR-67V2 RHAW Radar Homing And Warning, utveckling av ovanstående 
AMRAAM Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 
AN/ALE-40 (47)  Motmedelssystem med facklor eller remsor 
APG-63 (70)  Uppgraderad version av radarn i F-15 
ASRAAM  Advanced Short Range Air-to-Air Missile 
BLU-113  Bunker Buster GBU-28 laserstyrd, GBU-37 satellit styrd 
CALCM Conventional Air Launched Cruise Missile 
GBU-130 Se AGM-130 
HARM High speed Anti Radiation Missile 
IRIS-T  Infra Red Imagery Sidewinder-Tail controlled, korthålls 

värmesökande missil 
JDAM Joint Direct Attack Munitions 
JSOW Joint Stand Off Weapon 
MICA  Aktiv radarrobot, mediumräckvidd, finns även med IR  
Paveway II eller III  Finns som laserstyrd i olika storlekar, gjorda för låg 
  fällhöjd, finns även som GPS styrd (GBU-24E/B) 
Python 4 korthålls värmesökande missil, mycket bra prestanda 
SLAM Stand-off Land Attack Missile 
TLAM Tomahawk Land Attack Missile 
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5.4. Bibliografi/källbeskrivning och källkritik 
Bibliografi 
John A. Warden ret. Col USAF, föddes 1943 tog sin officersexamen vid Air 
Force Academy i Colorado. Han flög därefter uppdrag i Vietnam som Forward 
Air Controller i spaningsflygplan. Han arbetade därefter i Pentagon och 
utarbetade operationsplaner, bland annat för Gulfstaterna. Han befodrades till 
flottiljchef över 36th tactical fighter wing i Tyskland, utrustad med F-15. Totalt 
har han över 3 000 flygtimmar. 1988 var han åter i Pentagon och ledde en 
arbetsgrupp som kallades för ”checkmate”. Uppgifterna var att ta fram 
doktriner och utarbeta operativa planer. Efter Gulfkriget blev han rådgivare åt 
vicepresident Quayle, senare blev han chef för USAF Air Command and Staff 
College vid Maxwellbasen i Alabama.135 Hans arbete har haft ett stort 
genomslag i den militära utbildningen. Han har skrivit en mängd artiklar om 
framtiden, nya strategier såväl militära som civila, Aerospace power och 
kampanjplanering. Han är författaren till den berömda boken The Air 
Campaign: Planning For Combat. Denna har översatts till minst 7 språk. 
 
Källkritik 
Litteraturkorgen omfattar den litteratur som rekommenderas som kurslitteratur 
vid skolan och den som av mig anses ge en relativt bred bild av 
problemformuleringen och frågorna. Avgränsningen är att endast västlitteratur 
har behandlats och därav finns det en risk för att bilden kan upplevas vinklad. 
Däremot så har mycket information kontrollerats och visat sig överensstämma 
mellan olika källor. Att avgöra vilken effekt attacker mot strategiska mål har är 
vanskligt, det handlar många gånger om vilja och känsla och detta är inte 
mätbart. I denna undersökning har det framkommit att viss information om 
målval och resultat fortfarande är klassificerat som hemligt vilket ur ett 
exakthetsperspektiv är mindre bra.  
 
Då man studerar olika typer av operationer vid olika tidpunkter måste man vara 
medveten om att varje operation är unik. Man kan således inte jämföra 
operationerna. Min avsikt i denna studie är dels att försöka hitta det som är 
generellt men också att hitta de saker som är specifikt för olika typer 
operationer. De valda operationerna skiljer sig åt genom olika koalitioner och 
olika sammansättningar av styrkor. Konfliktnivåerna skiljer sig och motståndet 
har varierat. 

                                                 
135 Marco Smedberg, Om luftkriget, s 240. samt John A. Warden III revised edition, The Air 
Campaign, s 179. 
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Abstract 
During the last wars in Iraq, Balkans and the war in Afghanistan, the High-
Tech differences between the opponents have been evident. What does the 
lesson learned tell us from this period? 

The purpose of this essay is to lay the foundations for deeper knowledge about 
the operational advantages that the high-tech coalitions and nations has in 
reality. Especially when opposing a low-tech nation or enemy. Focus in this 
essay is on Air Power looking at it from a Five-Ring-Model theory and the 
effect reached from this angel. This is done through an analysis of the period 
from 1991 to 2001 and different levels of conflicts. In the following 
discussion and synthesis, I compare the facts and lessons-learned from these 
three wars mentioned above and then I draw some conclusions compared to 
the theoretical model. The discussion will answer the two questions asked and 
validate or falsify the stipulated hypothesis. 

What does high-tech Air Power mean in the light of lesser-advanced nations? 

In what way is Air Powers effect affected by the use of high-tech systems? 

Is High Tech Air Power effective even against an asymmetrical enemy or in 
low intensity conflicts? 

Keywords: Air Power, manoeuvre theory, future war, operative advantage, 
international operations, doctrines, high tech, Allied Force, Deliberate Force, 
Enduring Freedom, asymmetry, PGM, effect based operations, precision 
attack. 

 


