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Syftet med denna uppsats är att pröva självständigheten och originaliteten i John War-
dens teorier om ”The Enemy as a System” gentemot ”Industrial Web Theory” som ut-
vecklades och presenterades vid Air Corps Tactical School, ACTS, i USA under 1930-ta-
let.

Uppsatsen konkretiserar de valda teoribildningarna, jämför dess olika innebörder och där-
efter belyser eventuella skillnader respektive likheter, i  syfte att belägga eller motsäga
Wardens originalitet.
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ABSTRACT

This  essay discusses  the  similarities  between  USAF Colonel  (ret.)  John
Warden’s airpower theories produced in the late 1980, and those of the US
Army Air Corps Tactical School (ACTS) formed during 1926 – 1935. 

Their relatively obvious resemblance would suggest that Warden in fact was
influenced by ACTS when he was producing his theories to such an extent,
that his novelty would come in question.

An analysis of the contents of the two theories is conducted in order to com-
pare and evaluate the actual resemblance, following a discussion that clari-
fies if one could assume that Warden is a copy cat or not.  He is  though
found to be so to a lesser and natural extent. On the other hand he contrib-
utes at such a degree with the work he offers that one has to say that he gives
as well as takes.

One can say that Warden fertilises the theories already presented some 50
years before and, recycling the concept of centres of gravity and the impor-
tance of strategic paralysis. He does though introduce the concept of parallel
warfare and takes the systematisation to the next level.

• The most significant conclusions of the analysis wold be the following:

• Warden utilises the same conceptual groundwork för his theories as did
the ACTS.

• Both ACTS and Warden addresses an industrialised and known enemy,
with a favourable structure to attack.

• Warden introduces parallel warfare and aims ti incapacitate an enemy at a
much higher rate than did the ACTS

• Warden also makes a science out of analysing and assessing an enemies
centers of gravity.

As a tool for analysis, this essay has used one presented by USAF Colonel
Peter Faber, found after evaluation to have been sufficient for the task. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Att bedöma om en människa är originell i sitt sätt att tänka, analysera och
presentera sina idéer på är troligen svårt, kanske till och med omöjligt. En
musiker som komponerar ett för honom unikt stycke musik,  kanske ändå
upplevs av lyssnaren som något denne har hört förut. Man bör också fråga
sig när inspiration övergår till plagiat eller upprepning, eller när utveckling-
en av något gammalt har nått så långt att det inte längre är en förfining utan
en helt ny produkt. Några av dess tankar kanske infinner sig då man betrak-
tar viss luftmaktsteori formulerad under 1900-talet.

Den organisation i USA som för de amerikanska luftstridskrafterna i början
på  1940-talet  skapade  den  första  egentliga  luftmaktsdoktrinen,  AWPD-1,
byggde den på en teoretisk bas. Denna bas var frukten av det arbete som
hade pågått under mellankrigstiden inom ramen för det som skulle komma
att heta  Air Corps Tactical School (ACTS). Luftmaktsteorin som man tog
fram kallade man för Industrial Web Theory (IWT). 

Ca 50 år senare lägger de amerikanske översten John Warden fram en teori
som han kallar för The Enemy as a System vilken vid första anblick är för-
bluffande lik IWT. Man ställer sig genast frågan; är detta ett plagiat? Det är
tydligt att man vid en jämförelse mellan Wardens teorier  och den teoribild-
ning som man vid ACTS publicerade  50 år tidigare, slås av dess uppenbara
likheter. Dessa likheter gör att det ligger nära till hands att ifrågasätta War-
dens faktiska originalitet. Förvisso har det i litteraturen (åtminstone för den-
na uppsats) inte framgått att Warden själv hävdar ensamrätt på det koncept
som han presenterar, men en underton i den moderna luftmaktsdiskursen ger
ändå ett sådant intryck.1

1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att pröva självständigheten och originaliteten i
Wardens teorier om fienden som ett system gentemot IWT som utvecklades
och presenterades vid ACTS under 1930-talet. 

Uppsatsens frågeställning är därmed; Är Warden egentligen självständig och
nydanande i  sin teoribildning, det vill  säga uttrycker han ett  självständigt
koncept eller formulerades hans teorier i själva verket redan för 50 år sedan?

1 Som ett exempel på det sagda hänvisas till HKV 03-04-02, 01230:65866, Remiss 1 –
Doktrin för Luftoperationer, s 19, där Warden krediteras med att ha beskrivit fienden som
ett system.
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1.3. Analys av uppgiften

Uppsatsen ska konkretisera de valda teoribildningarna, jämföra de olika in-
nebörderna och därefter  belysa eventuella skillnader respektive likheter,  i
syfte att belägga eller motsäga Wardens originalitet.

De båda teoriernas praktiska tillämpningar eller deras faktiska genomslags-
kraft ska inte analyseras. 

Problemformuleringen antyder att  det  de facto finns skillnader respektive
likheter mellan de olika erornas teoribildning, detta tolkas inte som en själv-
klarhet, även om det ligger nära till hands att göra ett sådant antagande.

1.4. Avgränsningar

Den undersökta teoribildningen hos ACTS begränsas till den som i huvud-
sak producerades under tiden 1926 – 1935; och som namngavs till ”Indu-
strial Web Theory” 

För Wardens del är det endast hans teori om ”The enemy as a System” som
undersöks

1.5. Centrala begrepp

I denna uppsats  används begreppet  tyngdpunkt som synonym till  det  av
Warden använda begreppet  Center of Gravity och det av ACTS använda
vital punkt [vital point/element].  Begreppet anger den punkt hos en mot-
ståndare där han är som mest sårbar, och där en attack gör störst verkan. Det
är möjligt att ha flera tyngdpunkter eller angripbara mål som tillsammans
formar en, eller ett sett, av tyngdpunkter. Lyckosamma attacker mot en mot-
ståndares tyngdpunk(er) bryter ner hans förmåga att motstå vår vilja.

Parallell attack, eller  parallell krigföring, innebär samtidiga angrepp på
alla (eller flertalet) av motståndarens tyngdpunkter i syfte att försätta honom
i strategisk vanmakt.

Seriell  attack,  eller  seriell  krigföring,  innebär  att  motståndarens  tyngd-
punkter angrips genom ett sekventiellt förfarande, vilket var den metod som
man använde under andra världskrigets bombinsatser.

1.6. Teori och metod

Uppsatsens hela syfte är att identifiera, analysera och diskutera teorier. Teo-
rianknytningen blir  därmed med automatik tillgodosedd och inget separat
anknytande teoriavsnitt kommer att redovisas.
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Denna uppsats använder komparativ metod för att på ett systematiskt sätt
jämföra de två teoribildningarna, i syfte att undersöka vilka eventuella likhe-
ter respektive skillnader som råder dem emellan

Analysen avser att blottlägga de valda teorierna. För detta arbete används en
analysmetod som presenteras av Överste Peter Faber.2 Metoden dissekerar
systematiskt teorierna i komponenter som kan jämföras var för sig. Förfa-
ringssättet är tydligt och användarvänligt, och belyser särdeles påtagligt de
essentiella byggstenarna som en luftmaktsteori utgörs av, vilka anses vara
dess mål, metod och medel.3

Diskussionen jämför resultaten utifrån analysen och syftar till  att  besvara
uppsatsens problemformulering. Här belyses teoriernas inbördes förhållande
samt dess eventuella likheter och/eller olikheter med större upplösning än
vad en uppdelning på endast mål, metod och medel medger. Denna högre
upplösning anses viktig för att kunna nå djup i diskussionen.

Följande figur illustrerar den valda metoden.

1.6.1. Om teorianalys

För att kunna göra en jämförande undersökning av Warden och ATCS måste
man först ta fram jämförbara faktorer så att en jämförelse överhuvudtaget
blir möjlig. För att lättare förstå innebörden av vad jämförbara faktorer är,
kan man tänka sig en jämförelse mellan två flygplansystem. En sådan jämfö-

2 Metoden presenteras av översten i USAF P. R. Faber, i den kungliga norska flygvapenaka-
demins militärteoretiska skriftserie nummer fyra; Asymmetric Warfare (2002).  Metoden är
fritt översatt och anses inte i detalj här redovisas.

3 Teoribildningens beståndsdelar enligt FHS/KVI kurs i operationskonst; B1.

Figur  1, Metodbeskrivning. 1; Warden och ACTS teorier framläggs, 2; Teorierna
jämförs med hjälp av Fabers analysverktug, 3; Resultatet av jämförelsen diskuteras,
4; Frågeställningen besvaras.
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relse skulle inte vara mycket värd, eller ens möjlig, om man inte delade upp
flygplansystemen i mindre delsystem vilka kunde jämföras var för sig. Såda-
na system skulle till exempel kunna vara radarprestanda, vapen (mängd, typ
och  prestanda),  plattformen  (manövrering,  hastighet,  räckvidd),  cockpit
(människa-maskin interface, sikt ut, antal besättningsmedlemmar), etc. På så
sätt skulle dels en jämförelse bli möjlig men även intressant då det genom
kunskap om de olika delsystemen skulle ge kunskap om flygplansystemen i
sig.

Enligt FHS/KVI utgörs luftmaktsteorin i sin mest rudimentära form av tre
delar; mål, medel och metod. Genom att fylla dessa storheter med ett pas-
sande innehåll torde således en teori bildas, åtminstone i sin enklaste form.
Detta borde, som med Fabers modell, på ett enkelt sätt även kunna ligga till
grund för en teoridekonstruktion.

Varför  då  välja  Fabers  modell  för  analys?  Ett  alternativ  hade  varit,  som
nämndes ovan,  att  endast  extrahera ut  storheterna mål,  medel  och metod
som jämförbara faktorer.  En sådan jämförelse skulle troligen vara möjlig
men skulle den egentligen ge ett ”fungerande” svar? Med tanke på att det är
minst 50 år mellan de olika teoribildningarna så måste det hållas för sanno-
likt att det finns olikheter i medel och metod. Det torde den tekniska utveck-
lingen som har skett under den förflutna tiden ha sett till. När det gäller mål-
sättningen för de olika teorierna måste man nog även här fråga sig om det är
möjligt att jämföra dessa. Olika anledningar att tveka inför en sådan jämfö-
relse kan tänkas; teorierna skulle appliceras på två helt olika samhällen –
skilda till både tid och rum och de tekniska förutsättningarna torde vara helt
annorlunda. Jämförelsen skulle kunna liknas vid en gatumusikant i Stock-
holms tunnelbana och en violinist  i  Operans  orkester,  båda spelar  musik
men för olika syften, sammanhang och publik. Därmed blir gatumusikantens
tolkning av Trollflöjten omöjlig att jämföra med den som framförs på Ope-
ran.

Det blir därmed uppenbart att en jämförelse av teoriernas mål, medel och
metod visserligen är möjlig, men givet dess uppenbart olika förutsättningar
torde resultatet av en sådan jämförelse inte kunna ligga till grund för en ut-
saga  om  Wardens  originalitet.  Exempelvis  skulle  det  förmodligen  vara
mycket originellt att idag på 2000-talet, använda samma medel och metoder
för utövande av luftmakt som man gjorde på 1930-talet.

Fabers analysmodell innebär däremot att de jämförbara faktorerna dels blir
fler, men även mer relevanta för en jämförelse. Det blir möjligt att diskutera
de jämförande faktorerna utifrån de olika teorierna. Att exempelvis jämföra
val av tidpunkt eller val av strategi låter sig göras oberoende av de olikheter
i förutsättningar som allt jämt råder mellan teorierna.
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1.6.2. Analysmodellen

Fabers analysmetod är uppdelad i sex steg.4 Dessa steg kan tänkas motsvara
flygplansystemens olika delsystem, och generar genom sin teoridekonstruk-
tion jämförbara faktorer. Metoden riktar sig i huvudsak till analytiker eller
teoretiker som vill formulera sina egna luftmaktsteorier, men den fungerar
även i en kontraprocess då man vill gå andra vägen för att sönderdela befint-
liga teorier för att förstå, betrakta och/eller jämföra dess egentliga innehåll.
Denna uppsats avser nyttja Fabers modell på det senare sättet, i avsikt att
analysera innehållet i redan formulerade teorier.

Figur 2, Teorins konstruktion och dekonstruktion. Fabers ”teoriverktyg” kan verka
åt båda hållen, dels genom analys (dekonstruktion) av en befintlig teori, men även
vid formulering (konstruktion) av nya teorier

I princip består varje steg i modellen av en eller flera specifika frågor vars
svar ligger till grund för teoriformuleringarna. Varje steg genererar således
jämförbara faktorer. Följande sammanfattning förklarar översiktligt Fabers
analysmodell.5 

Steg 1, Önskat resultat [Desired Outcomes]

Formulera  slutläget,  dvs.  definiera  målsättningen  med  luftmaktsinsatsen.
Här anger Faber ett antal konkretiserande frågor till hjälp.

Söks informella, såväl som formella resultat?

4 P. R. Faber (US Air Force), “The evolution of airpower in the United States: From WW1
to J. Warden’s The Air Campaign”, i The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002,
Asymmetric warfare, s 45 – 115.

5 Begreppen och frågorna som används i modellen är fritt översatt från engelska till svenska
av uppsatsens författare.

”Dess delar””Det hela”

TEORIKONSTRUKTION

TEORIDEKONSTRUKTION



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning
Mj Rickard Lindborg

ChP 01-03

03-06-12 19100:2055

Sida 9 (39)

Söks kortsiktiga, snarare än långsiktiga resultat?

Vilken  påverkan  kan  resultaten  förväntas  ha;  inhemskt,  på  motståndaren
samt på en tredje part/nätverk/system.

Vilka faktorer kan de tre övre punkterna innehålla som kan påverka målsätt-
ningen med luftmaktsinsatsen negativt? 

Steg 2, Förmågor [Capabilities]

Värdera förhållandet mellan den egna förmågan att projicera luftmakt mot
en tänkt motståndare och dennes förmåga att, beroende på hans militärpoli-
tiska styrkor och svagheter, förneka detsamma.

Exempel på faktorer som kan påverka ett sådant förhållande är:
 Politiska direktiv
 Beredskap
 Utbildning
 Tillgängliga mål
 Kultur
 Försvarsmaktuppbyggnad
 (Strids)miljö
 Väder
 Materielstatus
 Defensiva motmedel
 Taktik
 Generella friktioner

Steg 3, Strategier [Stratery(ies)]

Nästa set av frågor syftar till att klargöra vilken typ av strategi som ska an-
vändas. Här är avsikten att man väljer en strategi som reflekterar mot de två
tidigare stegen i teoribildningsprocessen. I detta steg använder sig Faber av
ett antal olika strategier som han lånar från både Dr Robert Pape och Dr Pat
Pentland.6 Dessa båda teoretiker presenterar relativt likartade strategier vilka
i sig i vissa stycken går in i varandra. Icke desto mindre innehåller de vissa
olikheter som gör att  de bör behållas separata.  Papes strategier fokuseras
mot hur man ska applicera sina luftstridskrafter  [force application], vilket
innebär en större dragning mot handfasta, krigslika handlingar. Pentland å
sin sida riktar sig mer mot den lågintensiva konflikten med strategier som
möjliggör skydd mot attack  [control and denial], en ökning av tillgänglig

6 P. R. Faber (US Air Force), “The evolution of airpower in the United States: From WW1
to J. Warden’s The Air Campaign”, i The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002,
Asymmetric warfare, s 62.
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stridseffekt  [force enhancement] samt stöd till  stridskrafterna  [force sup-
port].  Beroende av den rådande situationen kan det  vara bra att  ha både
Pape och Pentlands strategier  tillgängliga,  därmed ökar man sin  spelbara
hand och därmed sina chanser att mer korrekt analysera en teori eller formu-
lera en.

Följande lista presenterar de strategier som Faber listar i sin analysmodell.
De strategier som är Pape respektive Pentlands är markerade med respektive
namn.

 Bestraffningsstrategi [Punishment Strategy], Pape
Avser att med stor kraft och högt tempo driva ett samhälle förbi dess
ekonomiska och psykologiska smärtgräns

 Riskstrategi [Risk Strategy], Pape
Samma som ovan, med den förändringen att verkan är gradvis snara-
re än allt på en gång

 Förnekelsestrategi [Denial Strategy], Pape
Neutralisering av en motståndares fysiska förmåga till krigföring

 Halshuggningsstrategi [Decapitation Strategy], Pape
Förintelse eller isolering av motståndarens ledarskap (huvudet), dess
kommunikationssystem eller andra politiska och ekonomiska centra

 Förmågenedsättande strategi [Disabling Strategy], Pentland
Avser vara nedsättande av en motståndares förmågor till krigföring
eller han möjligheter till beslutsfattande 

 Fördröjande strategi [Delaying Strategy], Pentland
Utnyttjar hot eller andra avskräckande medel för att vidmakthålla ett
status quo

 Möjliggörande strategi [Enabeling Strategy], Pentland
Skapar stabilitet mellan parter där den är svag eller obefintlig

Steg 4, Målval [Targeting]

Efter att ha identifierat önskat resultat med en tänkt kampanj, kopplat det
mot avgörande förmågor samt valt en eller flera handlingsstrategier, blir det
nästa naturliga steget att målvalen faller ut. Här gäller det att hitta samban-
den mellan de mål man ska angripa och den önskade effekt man vill uppnå.

Härvid blir den stora frågan om vilket eller vilka mål som är viktigast för en
lyckad kampanj.  Vid fredstida teoretiserandet  runt  målvalen,  finns det en
risk att de syns allt för obestämbara och vaga, jämfört med hur de skulle ut-
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kristallisera sig i krig, vilket skapar svårigheter att korrekt bedöma lämpliga
mål. Ytterligare aspekter att ta hänsyn till är frågan om de utvalda målen är
viktiga var för sig eller i olika konstellationer och kombinationer. 

Steg 5, Mekanismer [Mechanisms]

Vilka ”mekanismer” förväntar man sig ska triggas över huvudtaget, hos fi-
enden såväl som hos allierade och inom de egna staten, då man iscensätter
sin luftmaktkampanj. Sådana kan till exempel vara ekonomiska rubbningar,
opinionssvängningar, militärt tillbakadragande, alliansbrytningar eller poli-
tiska förfall. Med andra ord vilka förändringar eller utfall förväntas som svar
de offensiva åtgärder som man själv genomför. Här är det är inte bara de
omedelbara förstahandsreaktionerna som ska bedömas utan även de indirek-
ta andra- och tredjehandsreaktionerna. 

Faber förklarar här att egna handlingar allt för ofta antas få en viss effekt el-
ler påverkan. Dessa antaganden kan mycket väl vara korrekta, men grundas
icke desto mindre allt för ofta på subjektivitet snarare än empiriska fakta,
vilket skapar osäkerheter vid bedömningen av förhållandet mellan handling
och effekt.

En essentiell del i arbetet med att minimera osäkerheterna om hur motstån-
darens innersta processer kommer att påverkas, och därmed kunna göra de
mest begåvade målvalen beroende på hur man vill påverka, är arbetet med
att identifiera de avgörande ”Centres of Gravity” (CoG). Man bör följaktli-
gen förstå vilka målval som påverkar de viktiga CoG som i sin tur triggar de
önskade ”mekanismerna” hos motståndaren (såväl som hemma). 

Steg 6, Val av tidpunkt [Timing]

Det sista steget handlar om val av tidpunkter – timing. En grundläggande as-
pekt är naturligtvis frågan om när en handling ska ske, men det finns även
några ytterligare andra aspekter som faller inom ramen för timing. De aspek-
terna är huruvida insatserna ska vara stegvis växande, sekventiella, ackumu-
lerande eller simultana.  Till  exempel kan stegvisa insatser ge nödvändiga
”pauser” i kampanjen så att en motståndare hinner uppfatta sin egen, och
förhoppningsvis  underlägsna,  situation vilket  gör honom mer benägen att
förhandla om ett avslut. Å andra sidan kan simultana attacker mot en stor
mängd mål under kort tid, försätta motståndaren i systemchock vilket i sig
också är konfliktavgörande. 

1.7. Material och källkritik

Det material som krävs för att klarlägga Wardens respektive ACTS teorier
tillgodoses genom befintlig luftmaktsteoretisk litteratur, och utgörs både av
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originalkällor och av bearbetningar.7 Sådan finns tillgänglig på FHS, genom
bibliotekets försorg samt vid KVI/Luft. Internet tas därför inte i anspråk som
primärkälla, utan används endast som en möjlighet att  eventuellt  bekräfta
annan litteraturs värde.  Då uppsatsen behandlar  teorier  som representerar
upphovsmännens egna uppfattningar bedöms inte kontexten vara källkritiskt
möjlig att granska, en teori behöver inte följa några allmänna verklighets-
uppfattningar eller vara rimlig i något avseende. 

Wardens teorier återfinns i av honom själv producerad litteratur. Detta ger
naturligtvis högsta värde åt både äkthet och närhet, samtidigt som tendens
inte blir aktuellt att bedöma. En ytterligare källa till Warden utgörs av det
luftmaktsseminarium som hölls på FHS 03-02-10, där denna uppsats förfat-
tare deltog. 

De teorier som ACTS producerade har dock av tillgänglighetsskäl inte kun-
nats granskas i original, och utgörs därför uteslutande av bearbetningar. Be-
arbetningarna återfinns dock återgivna i den vedertagna luftmaktslitteratu-
ren, berättad eller redigerad av vedertagna auktoriteter8 inom luftmakts- och
militärvetenskapen. Närheten till källan bedöms tidsmässigt vara relativt li-
ten, däremot bedöms den geografiska närheten vara desto större. Det skulle
vara mycket förvånande om de bearbetningar som denna uppsats utgår ifrån
inte härrör från originalhandlingar.

Med tanke på det internationella genomslag som flertalet av berättarna har,
bedöms de presentera bearbetningar med hög äkthet och låg tendens. Att be-
döma graden av deras eventuella beroende är i princip omöjligt. Samtliga
ger en samstämmig bild av det undersökta vilket gör det omöjligt, utan till-
gång till  originalkällor, att bedöma om de har kopierat varandra eller om
samtliga skildrar originalkällan. Korsvis hänvisning förekommer dock inte. 

7 Källkritik enligt C. G. Ebbhagen, Vetenskaplig metod, 1999 (Informationsblad).

8 Se källförteckningen för ytterligare information om dessa personer.
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2. Undersökning och analys

2.1. John Warden

2.1.1. Warden och The Enemy as a System

Det kalla kriget kom att prägla amerikanskt luftmaktsutnyttjande på primärt
två sätt; Genom en kraftig ökning av de nukleära förmågan, där fokus på den
strategiska sidan låg på kärnvapenbärande bombflygplan (B-52),  samt  på
den taktiska sidan där flygstridskrafterna utgjorde en viktig del av AirLand
Battle9 (ALB) konceptet, svaret på att möta en eventuell sovjetisk invasion i
Europa. Inom den amerikanska luftmaktskulturen skulle detta i  början på
1980-talet leda till att man doktrinärt hade delat in flygstridskrafterna i en
strategisk (= nukleär) del och en taktisk, där den senare var mycket hårt knu-
ten till armén och landstridskrafterna. Warden identifierade detta ”operativa
glapp” och hävdade, inte utan motstånd, att det här i fanns en hittills outnytt-
jad luftmaktsdimension, vilken på ett signifikant sätt skulle kunna revolutio-
nera hela sättet att föra luftkrig på.10 Han ansåg att taktiskt och nukleärstrate-
giskt flyg inte utnyttjade luftmakten på ett optimalt sätt, utan ville se en an-
nan högteknologisk tillämpning av flyget med strategiska precisionsinsatser
mot fiendens avgörande kritiska tyngdpunkter. John Warden är troligen den
teoretiker som har haft störst genomslag internationellt under de senaste ~15
åren. Wardens teorier fick stor genomslagskraft i början på 1990-talet och
han anförtroddes att planlägga delar av (Instant Thunder) luftkampanjen mot
Iraq i Gulfkriget. Warden har därefter ytterligare utvecklat sina teorier och
har visat  i  sin avhandling  "The enemy as a system” (Air Power Journal,
1995), hur  man systematiskt  och analytiskt  bedömer en motståndare och
identifierar hans kritiska tyngdpunkter.

Vad är då essensen av Wardens teorier? Warden borde framför allt vara på-
verkad av två saker; de krig som han kan ha dragit slutsatser ur samt den
tekniska utvecklingen. Genom den litteratur som Warden har skrivit tydlig-
görs det att han är påverkad av andra världskriget och Gulfkriget. Detta in-
nebär att han förmodligen formulerar sina teorier med en känd och en tradi-
tionell motståndare för näthinnan. Den tekniska utvecklingen har varit, och
är allt jämt, en förutsättning för Wardens systemteorier.

Warden mekaniserar och systemerar gärna sina teorier om, i huvudsak stra-
tegisk, (luft)krigföring och på så sätt tydliggör dem på ett enkelt sätt. Han
använder konkret symbolik och logik i sitt sätt att uttrycka sig, gärna i kom-
bination med illustrationer och analogier till affärsvärlden. Warden håller en
strikt linje genom hela sitt teoretiserande, från tidiga publikationer på 1980-

9 J. Buckley, Air power in the age of total war, 1999, s 213.

10 J. Reuterdahl, Modern air power theory: Revolutionizing idea or refurbishing house of
cards?, 2002, s 5.
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talet till det föreläsningsmaterial11 som han använder sig av idag. Även om
han på senare tid bekräftar att hans teorier i alla stycken inte är tillämpliga i
alla typer av konflikter.12

Warden vill betrakta motståndaren som ett system av system13, och gör ofta
analogin mot den mänskliga kroppen. Han systemteoretiserar runt en tänkt
motståndare och delar in honom i interdependenta system kan påverkas både
direkt och indirekt. Följande tabell illustrerar Wardens sätt att dela in system
i sub-system.14

Människokropp Stat Narkotikaorg. El. koppling
Ledarskap
[Leadership]

Hjärna
ögon
nerver

Regering
kommunikatio-
ner
säkerhet

Ledare
kommunikation
säkerhet

Kontrollpanel

Förutsättning
[Org.essentials]

Mat och syre Energi (olja,
elektricitet,
pengar)

Drogkälla och
förädlingsmöj-
lighet

Input (värme)
och output (el)

Infrastruktur
[Infrastructure]

Blodkärl, ben,
muskler

Vägar, flygplat-
ser, industri

Vägar, flyg- och
sjöförbindelser

Elektriska leda-
re

Befolkning
[Population]

Celler Människor Odlare, distribu-
törer, förädlare

Arbetare

Försv.mekanism
[Fighting-
mechanism]

Vita blodkrop-
par

Militär, polis,
räddningstjänst

Gatusoldater Reparatörer

Warden betraktar ett system utifrån en helhetssyn och hävdar att man först
bör skaffa sig en överblick innan man fokuserar på detaljer. Det är viktigt att
se helheten därför att det på strategisk nivå är helheten som ska bekämpas.
Warden menar att strategisk påverkan på en fiende innebär att man påverkar
hela dess grundval till existens, inte bara hans exempelvis militära styrkor.

Utifrån tabellens sätt  att  systematisera en angripare har Warden utvecklat
femringsmodellen.15 De olika systemen organiseras härvid i ett hierarkiskt
enligt bilden på andra sidan:

11 Kan laddas hem genom Internet via adressen http://www.venturist.com.
ftp://venturist.com/Scandinavia/Air%20Theory%20and%20The%20Enemy%20As%20a%
20System%20(d).ppt

12 P. R. Faber, The evolution of airpower theory in the United States, i J. A. Olsen, (red.),
Asymmetric warfare, 2002, s 105.

13 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 42.

14 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 44.

15 Den svenska översättningen av de engelska uttrycken enligt HKV 03-04-02,
01230:65866, Remiss 1 – Doktrin för Luftoperationer, s 19.
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Figur 3, Wardens Femringsmodell

Warden klargör att det är den innersta ringen, ledarskapet, som hela ens an-
strängningar ska fokuseras på att påverka. Detta kan ske på primärt två sätt –
direkt eller indirekt. Den direkta metoden innebär att man angriper själva
kärnan i sig, till exempel eliminerar ledarpersonen, varvid den indirekta me-
toden stipulerar att man genom påverkan av de yttre skikten skapar så stor
psykiskpress på kärnan att den till slut anammar angriparens vilja.16

Warden luftmaktsteorier är formulerade så att de i sin generiska form i prin-
cip kan appliceras på vilket system man vill, dock är det den strategiska ni-
vån som avses här. Detta såtillvida att han inte primärt ser fiendens militära
styrkor som anfallsmål, utan snarare dess inre ringar och ytterst den inners-
ta.17 Han menar att det endast är vid påverkan på den inre ringen, det vill
säga ledningen, som någon politisk förändring kan genereras. Warden anam-
mar en strategy of incapacitation through “decapitation”.18

För att kunna påverka den innersta kärnan av en fiendes system, det vill säga
ledningen,  är  det  essentiellt  att  fokus  för  ens  ansträngning riktas  mot  de
punkter som genererar störst påverkan på; a) dess respektive delsystem, och
b)  systemet  som  helhet.  Dessa  tyngdpunkter19 [centres  of  gravity]  utgör
punkter där fienden är som mest sårbar och där en attack har bästa möjlighet
att vara avgörande. Dessa finns dels i direkt anslutning till varje ring, men
även mellan ringarna då dessa, den illustrativa särskiljningen till trots, intimt
interagerar med varandra. Dessa tyngdpunkter ska diskuteras vidare i dis-
kussionsdelen för denna uppsats.

16 D. S. Fadok, ”John Boyd and John Warden: Airpower’s quest for strategic paralysis”, i P.
S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997, s 373.

17 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 47.

18 D. S. Fadok, “John Boyd and John Warden: Airpower’s quest for strategic paralysis”, i P.
S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997, s 371.

19 J. Warden, The air campaign, 1986, s 7.

1. Ledningsfunktion [Leadership]

2. Systemförutsättningar [Organic essentials]

3. Infrastruktur [Infrastructure]

4. Befolkning [Population]

5. Stridskrafter [Field forces]

1 2 3 4 5
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Warden hävdar att varje stat med system och subsystem har unika set av
tyngdpunkter, vilket innebär att de strategiska målvalen måste värderas för
varje unik situation. Ett exempel på ett generellt strategiskt mål som dock i
princip är giltigt i alla industriella stater är elektricitet. Utan elektricitet på-
verkas produktion  och distribution  av både civila  och militära  produkter,
kommunikationer och andra nödvändiga funktioner.

När det gäller dagens teknologiska möjligheter menar Warden även att man
nu har kommit så långt att krigets dimmor, friktioner och moraliska påver-
kan inte längre är av samma dignitet som för 100 år sedan.20 Han förklarar
att soldaten av igår de facto, utgjorde det fysiska och därför starkare knöt an
till det moraliska. De två var svåra att påverka var för sig. Idag är soldaten
en användare av högteknologisk materiel,  och utan stridsvagnar, flygplan,
artilleripjäser eller motsvarande är hans förmåga till strid i princip lika med
noll. En liknande parallell kan göras till samhället i stort. Warden hävdar att
den moraliska – den humana – sidan av en motståndare är mycket svår att
bedöma beroende på att det just är människor som utgör denna entitet, det
fysiska som däremot utgörs av ting är fullt mätbart och förutsägbart. Därför
bör de egna ansträngningarna i princip uteslutande riktas mot fiendens fysis-
ka del.21

Det är därmed idag möjligt att angripa en motståndares fysiska kapacitet på
ett helt annat sätt än vad som var möjligt före tiden för till exempel satelli-
ter, informationsöverlägsenhet, smygteknik och precisionsbomber.

Strategiska målval, tyngdpunkter, för de olika ringarna:

Ledningsfunktion Mål Ledaren eller ledningsgruppen, men
även det system genom vilket de utövar
ledning.

Varför Utan ledaren eller ledningsfunktionen
försvinner organisationens beslutsför-
mågan vilket påverkar hela systemet.
Ledningsfunktionen är de enda som
kan påverkas till eftergift.

Kan inte ledningsfunktionen neutralise-
ras, ska den isoleras från de andra ring-
arna genom att bryta dess ledningssy-
stem.

20 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 42.

21 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 43.
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Systemförutsättningar Mål Elektricitet, drivmedel och andra ener-
gikällor, importerat eller egenproduce-
rat.

Varför Systemet får gå på sparlåga, livsviktig
industri blir oförmögen till produktion.
Högteknologiska funktioner, både civi-
la och militära, blir starkt nedsatta eller
obrukbara.

Detta påverkar ledningsfunktionen till
eftergifter.

Infrastruktur Mål Transport- och kommunikationssystem;
järnvägar, vägar, broar, flygplatser,
hamnar med flera. Telefonnät, GSM,
Internet.

Varför Systemet förutsätter rörlighet med va-
ror och information vilket innebär att
dess grad av effektivitet drastiskt sjun-
ker vid infrastrukturella störningar. In-
frastrukturen har dock större redundans
än systemförutsättningarna med tanke
på att deras kritiska delar är flera till
antalet.

Tillräckligt stora infrastrukturella ned-
sättningar tvingar ledningsfunktionen
till eftergifter.

Befolkning Mål Fiendestatens invånare.

Varför Vända den interna opinionen mot led-
ningsfunktionen eller den politik den
för. Detta kan vara mycket svårt att
göra, historiskt sett kan ens ansträng-
ningar lika gärna resultera i det motsat-
ta.

Rätt påverkan på befolkningen kan ha
påverkan på ledningsfunktionen. 
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Stridskrafter Mål Fiendens stridskrafter och dess stödsys-
tem.

Varför Det är inte ett egenändamål att angripa
en fiendes stridskrafter, men det kan
vara nödvändigt för att komma åt de
andra ringarna då hans stridskrafter
fungerar som ett skydd för dessa. 

En degradering av en fiendes offensiva
såväl som defensiva militära förmåga
nedsätter hans möjligheter att påverka
sin motståndare och/eller skydda sig
mot honom. Detta tvingar lednings-
funktionen till eftergifter.

När nu vad och varför är besvarat avseende Wardens teorier är nu avsikten
att belysa hur.

Receptet heter samtidiga parallella precisionsattacker.22 Förutsättningen för
framgång med parallella attacker är att det finns mål att angripa som genere-
rar den önskade effekten. En industrialiserad motståndare har med automa-
tik just detta. Det faktum att han överhuvudtaget innehar en signifikant krig-
förande förmåga stipulerar att han också har ett antal vitala tyngdpunkter el-
ler Centers of Gravity.

Parallell krigföring skiljer sig från dess motpart seriell krigföring, på det vi-
set  att  attackerna är koordinerade att  infalla så tidsmässigt samtidigt som
möjligt.  Med en seriell  angreppsmetod hinner  motståndaren  läka,  parera,
kontra och framför allt planera sitt nästa drag. Den parallella metoden ger
inte angriparen denna möjlighet.

Enligt  Warden innehar stater  endast  ett  relativt  litet  antal  vitala  angrepp-
spunkter på den strategiska nivån. Antalet utgörs enbart av några hundra, där
varje mål i sig består av upp till tio delpunkter. Det relativt låga totala anta-
let angreppspunkter på den strategiska nivån öppnar i sig upp för ökade möj-
ligheter till framgång med parallella attacker. Syftet med att under kort tid
genomföra ett så stort antal parallella attacker som möjligt är att försätta fi-
enden i strategisk paralysi, vilket enligt Warden innebär att han är oförmö-
gen att motsätta sig motståndarens vilja.23

22 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 54 och J. Warden, Air
theory for the twenty-first century, tryckår okänt.

23 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 43 och J. Warden, Air
theory for the twenty-first century, tryckår okänt
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För att angripa fienden parallellt, försätta honom i en form av systemchock
och därmed strategisk paralysi, krävs förutom viljan även en fysisk förmåga.
Denna säger Warden utgöras av olika typer av vapensystem, allt från spräng-
medel till datavirus.24 Det är dock som inom luftmaktsdomänen som hans te-
orier i första hand är formulerade gentemot. Han menar att luftmakt i den
högteknologiska form som den nuförtiden har blivit tillgänglig kan angripa i
stort sätt alla de strategiska målen och, oberoende av andra vapengrenar, sät-
ta en motståndare ur spel.

Smygteknik  och  precisionsvapen är  i  detta  fall  de  förlösande  faktorerna.
Med tillgång till flyg med precisionsvapen, god kännedom om fiendens stra-
tegiska sårbarheter och ett korrekt antagande om vapnenas sannolikhet för
målträff (vilken med precisionsvapen antas vara mycket hög) menar Warden
att man i förväg kan kalkylera med och beräkna fram vilken kostnad, tids-
rymd och styrka (flygplan, personal, logistik, etc) som krävs för att bringa en
motståndare till kollaps.

En förutsättning för attack mot motståndarens tyngdpunkter är dock att man
har luftherravälde, vilket Warden utifrån sitt  sätt att betrakta och beskriva
andra världskrigets behov av luftherravälde25 samt den plan för luftherraväl-
de som han var med och tog fram för Gulfkriget.

För Warden är tiden en essentiell faktor där förutsättning för framgång byg-
ger på att man agerar innan fienden tillåts reagera. Denna tanke understöds
av hans koncept om parallell krigföring, vilken genom hög slagkraft under
kort tid ska nå hög effekt som möjligt.

2.2. Analys av The Enemy as a System

Med hjälp av Fabers analysverktyg kan nu de jämförbara faktorerna identifi-
eras.

Resultat

Warden söker i sitt sätt att bringa motståndaren till strategisk paralysi och
till inre systemkollaps att långsiktigt påverka honom. Han vill genom att på-
verka ledningsfunktionen skapa politiska  förändringar hos  fienden.  Dessa
kan vara allt från att ta ifrån fienden viljan att fortsätta sin krigföring till att
tvinga honom att byta ledningsfunktion helt och hållet. Huvudbudskapet i
teorin är dock att den strategiska krigföringen syftar till  att påtvinga mot-
ståndarens ledning vår vilja. Warden:

24 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 43.

25 J. Warden, The air campaign, 1986, s 26.
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Strategic war is war to force the enemy state or organisation
to do what you want it to do.26

Förmågor

Enligt Warden kan luftmakt angripa samtliga strategiska mål i alla de fem
ringarna även om det för vissa, som till  exempel ledningsfunktionen, kan
vara tvunget att gå via den indirekta metoden. Flygplan- och vapensystemen
som är tillgängliga idag, speciellt för stor- och supermakterna, medger att
man i både dager och mörker, i vackert väder såväl som i dåligt, kan levere-
ra precisionsvapen mot önskat mål.

Vidare ger förmågan till  smygteknik möjlighet  att  åstadkomma överrask-
ning,  vilket  ytterligare  förstärker  möjligheterna  till  parallell  krigföring.
Smygteknikens tillämpning på luftmakten i kombination med precisionsva-
pen är enligt Warden ett synnerligen lyckat koncept då överraskning i kom-
bination med precision ger högsta möjliga effekt med minsta möjliga insats.

Strategier

Warden  anammar  företrädesvis  halshuggningsstrategin  enligt  Pape.  Han
konkretiserar detta med hjälp av fem-ringsmodellen och sätter ledningsfunk-
tionen, ”huvudet”, i fokus för all påverkan, både direkt och indirekt. Han
dock även att om man inte kan påverka ledningsfunktionen direkt, så måste
kan man genom att sätta tillräckligt stort  tryck på de övriga funktionerna
skapa en psykologisk press på ledningen som gör att en faller. Detta innebär
att Warden även ser att Papes övriga strategier kan användas för att nå det
uppställda målet. En ”strategisk ekvation” skulle kunna beskriva förloppet
enligt följande:

Luftherravälde + Parallella attacker = Systemkollaps  Tvingad att lyda

Målval

Strategisk krigföring har enligt Warden angreppsmål i alla de fem ringarna.
Dock är vissa mer intressanta än de andra. Till exempel menar han att fien-
dens stridskrafter teoretiskt helst ska undvikas helt, då de ej är primärmålet
för att nå strategisk effekt, utan är om de behöver angripas endast ett medel
för påverkan och ett hinder som måste forceras för att nå till de andra åtrå-
värda strategiska tyngdpunkterna.

Befolkningen anser Warden heller inte vara ett primärmål för angrepp. Han,
sett historiskt, menar att folkviljan är ytterst svår att bedöma eller än mer på-
verka, och kan vid militärt angrepp reagera på helt motsatt sätt än vad som
man hade tänkt sig.

26 J. Warden, “The enemy as a system”, i Airpower journal, 1995, s 47.
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Däremot manar han att infrastruktur och systemförutsättningar är områden
som rätt  attackerade snabbast  försätter  motståndaren i  strategisk paralysi.
Härvid är elektricitetsproduktionen, -importen och distributionen samt kom-
munikationsfunktionerna bland de allra viktigaste målen vilka därmed utgör
åtråvärda strategiska tyngdpunkter.

Ledningsfunktionen är det ultimata målet. Detta anses vara svårt att angripa
direkt utan måste förmodligen påverkas indirekt. Målvalen för denna ring
kan till exempel utgöras av en president eller av den högsta politiska led-
ningen, den högsta militära ledningen eller det lednings- eller kommunika-
tionssystem som förenar den innersta ringen med de andra. 

Mekanismer

De mekanismer som sätts i rullning genom att bringa motståndaren i strate-
gisk paralysi torde vara hans politiska processer på alla samhällsnivåer. Up-
penbart vill  han påverka motståndarens funktionella grundförutsättning, få
honom att sluta fungera, men till vilken grad och mot vilket långsiktigt slut-
mål är inte tydligt preciserat. Detta antas dock vara variabelt och mycket be-
roende på den aktuella situationen. 

Tidpunkt

Tidsaspekten är A och O vid strategiskt anfall enligt Wardens teorier. Paral-
lelliteten i sig, både förutsätter och stipulerar dessutom korta tidsförhållan-
den.  Detta  förstärks  dessutom  ytterligare  av  överraskningsmoment  som
smygtekniken bidrar med. Warden menar att systemkollaps och strategisk
paralysi ska ske på kortast möjliga angreppstid.

2.3. Air Corps Tactical School (ACTS)

2.3.1. ACTS och Industrial Web Theory

Efter första världskriget drabbades US Army Air Service, det vill säga den
amerikanska armén, under vilken luftstridskrafterna sorterade, av stora ned-
skärningar i budgeten, och man tvangs skära ner kraftfullt på både flygplans-
och personalnumerären. Exempelvis behölls endast ca 5 % av personalen
jämfört med när man var som starkast under första världskriget.

Detta var dock inte de enda problem som man brottades med inom den ame-
rikanska flygkåren under tiden efter  vapenstilleståndet,  utan man saknade
samtidigt en solid plattform för utveckling av flygstridskrafternas teoribild-
ning samt en plattform för strategiska och doktrinär utveckling.27 

27 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 185.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning
Mj Rickard Lindborg

ChP 01-03

03-06-12 19100:2055

Sida 22 (39)

US Army Air Service not only lacked a coherent, working set
of propositions on the proper use of military aviation but also
lacked a coherent theory, strategy and doctrine upon which
airmen could base the future development  of  American air-
power.28

Man blev dock allt mer övertygade om att luftmakt trots allt tillförde en ny
dimension i krigföringen, men man hade problem, dels på ledningsnivå med
att skapa samsyn om hur flygstridskrafterna bäst skulle nyttjas, men även
med att  samla in och bearbeta erfarenheterna efter kriget.  Företrädare för
flygstridskrafterna insåg ändå vid den här tidpunkten att man genom en ge-
mensam strategi skulle kunna ta tillvara flygstridskrafternas intressen innan
det var för sent. Man fokuserade framför allt på fyra huvudpunkter:

1. Göra USA till en luftmakt snarare än en sjömakt

2. Få gehör för luftmaktens betydelse i andra roller än i krig

3. Skapa ett fristående flygvapen

4. Skapa en unik, fundamental teoribildning

Den 25 februari 1920 skapade US War Department ett antal olika organisa-
tioner för att  komma till  rätta med de demobiliseringsrelaterade bristerna
inom flygstridskrafterna, där utbildning, utrustning och doktrinära frågor var
speciellt utsatta.29

En av dem var Air Corps Tactical School (ATCS) som skulle främja framta-
gandet av ledare och chefer inom flygstridskrafterna samtidigt som utveck-
lingen av en oberoende luftmaktsdoktrin  skulle  kunna accelerera.  Skolan
hette inte från början ACTS utan Air Service Field Officers School ocha ba-
serad vid Langley i Virginia. 1922 ändrades namnet till Air Service Tactical
School,  och  1926  ändrades  det  igen  i  samband  med  ombasering  till
Maxewell i  Alamama till  Air Corps Tactical  School.  Det var alltså inom
denna struktur som de ledande teoretikerna och ledarna för det kommande
amerikanska flygvapnet undervisade, studerade och fostrades för att förbere-
da USA inför nästa världskrig. ACTS kom således att fungera som kuvös för
den amerikanska luftmaktsteorins utveckling under mellankrigstiden.30 Detta
var luftmaktsteorier som skulle få stor genomslagskraft under andra världs-
kriget, vilket visade sig inte minst i augusti 1941, då den första luftmakts-
doktrinen AWPD-1, presenterades av Air War Plans Division,  den första

28P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 185.

29  P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators
of American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 211. 

30 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 186 – 187.
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flygstaben i det nya amerikanska Army Air Force, med säte i Washington.31

Doktrinen skrevs på grund av ett pressat militärstrategisk läge på endast nio
dagar av fyra officerare, samtliga före detta ACTS personal, och byggde till
stor del på teorier om ”Industrial Web Theory” (IWT) och dess strategiska
bombningskoncept vilket skulle utnyttjas i ett eventuellt amerikanskt krig i
Europa.32

Vägen fram till AWPD-1 gick som sagt genom den luftmaktsteoretiska kul-
tivering som ägde rum inom ramen för ACTS, och dess föregångare, under
1920- till 1930-talet. Grundbulten, och själva förmågan att nå operativ effekt
med ett IWT-tänkande, låg i luftmakt i form av tungt bombflyg med hög
precision samt en uppfattning om fienden bestående av ett komplext system
av  integrerade  sociala,  industriella  och  framför  allt  ekonomiska  nätverk.
Mellan, och inom, dessa nätverk fanns viktiga noder eller  ”bottle necks”
som vid utslagning skulle bringa hela samhället i förlamning. Sättet att an-
gripa dessa noder skulle alltså utgöras av precisionsinsatser med bombflyg
från  hög  höjd  så  kallad  ”High  Altitude  Precision  Daylight  Bombing”
(HAPDB).

Det fanns olika uppfattningar om hur effektiva bombningarna skulle kunna
vara,  med vilken  precision  man egentligen skulle  kunna räkna med i  en
stridssituation. Dåtidens Air Corps genomförde mycket omfattande experi-
ment med precisionsbombning33 under mellankrigstiden. Till exempel släpp-
te man över 200 000 bomber mellan 1930 och 1938, de flesta från mellan ca
1 300 m (4000 feet) och ca 3 600 m (11 000 feet) men även från så hög höjd
som ca 5 300 m (16 000 feet). Förhållandena vid testtillfällena var oftast
bra; vackert väder, ingen motverkan och låg hastighet. Icke desto mindre var
resultaten ganska dåliga. Man hade i medeltal en felradie på ca 300 – 375 m
vilket fick anses ganska mediokert även på 1930-talet.34

Hur kunde då IWT och HAPBD få ett sådant genomslag trots problemen
med precision vid insatserna? Man måste troligen återigen betänka att det
efter  första  världskriget  satsades  minimalt  med  pengar  på  utveckling  av
krigsmateriel  samtidigt  som man drog ner personaltätheten till  en minsta
möjliga nivå. I detta mörka hål ville man från luftmaktshåll trots allt samti-
digt skapa en egen oberoende försvarsgren, som skulle kunna utöva luftmakt

31 Air Force Magazine on line; http://www.afa.org/magazine/june2001/0601airstaff.asp

32 Kenneth N. Walker – A brif history:
http://www.pacificwrecks.com/60th/walker/biography.html

33 Ett precisionsmål vid den här tidpunkten var ca 100 x 10 meter. J. D. Perry, Air Corps
Experimentation in the interwar yeras – a case study, 1999:
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/0922.pdf

34 J. D. Perry, Air Corps Experimentation in the interwar yeras – a case study, 1999:
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/0922.pdf
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utan att hållas tillbaka av en struktur som den inte var ämnad att verka i och
som inte förstod att utnyttja dess fulla potential. Man förstod dock från luft-
makts  håll  att  med  en  strategisk  bombförmåga,  en  i  krigsarsenalen  unik
egenskap, skulle luftmaktens självständighet och dominans i framtida krig
vara säkrad. Dåliga bombresultat fick inte innebära hinder på vägen.

På vilka grundstenar vilade då IWT och HADPD? ACTS hade under sina
sex första år koncentrerat på grundläggande doktrinutveckling för bombin-
satser, men kom under sin fortsatta tid på Maxwell i Alabama att gå djupare
in i sin tro på bombflygplanets överlägsna förmåga att strategiskt kunna nå
krigsavgörande framgångar. Mellan åren 1926 – 1934 ägnade sig den så kal-
lade  bombmaffian35 sig åt att utveckla IWT och HAPDB. Även om man i
USA, och på ACTS, ansåg sig ha utvecklat en aldeles egen, amerikansk mo-
dell för strategiskt bombflyg, var tankarna egentligen inte speciellt originel-
la. I Storbritannien hade man redan under första världskriget i detalj utveck-
lat teorier om bombanfall mot fiendens samhällsekonomiska noder.36

Här skilde sig dock den amerikanska och den brittiska teoribildningen åt på
minst en strategisk punkt. Initialt anammade man i USA den brittiska håll-
ningen att, det vill säga att fokusera på de moraliska och materiella konse-
kvenserna av strategisk bombning. Anledningen till detta var att man sedan
1917 i ledningen för US Army Air Service Strategical Aviation hade stude-
rat den brittiska doktrinära utvecklingen för Royal Air Force (RAF), och ta-
git intryck därav. Den mera aggressiva brittiska bombtaktiken med avsikt att
påverka både folkviljan och produktionsindustrin hos en fiende genom att
bomba hans fabriker, och därmed även arbetarna, hade sina rötter i första
världskrigets doktrinärt offensiva brittiska luftmakt. Detta fjärmade man sig
ifrån i ACTS då man hellre ville kunna mäta, kalkylera och säkrare kunna
prediktera effekterna av strategisk bombning.37

Centralt för att nå framgång med HAPDB var att man angrep ”rätt” mål, det
vill  säga de kritiska noder som tjänade som kittet  mellan de industriella,
ekonomiska och sociala enheterna på vilka det moderna samhället  vilade.
Man argumenterade starkt mot att terrorbomba städer utan ville istället foku-
sera på vad man kallade  ”national  organic systems”.  Dessa utgjordes av
produktionsindustri,  drivmedels-  och  livsmedelsproduktion,  kommunika-
tionssystem,  elproduktion  och  -distribution  samt  viktig  infrastruktur,  etc.
Terrorbombning skulle endast användas som absolut sista utväg om allt an-
nat misslyckats. De för samhället viktiga noderna utgjordes enligt Donald

35 Bombmaffian utgjordes av de främsta förespråkarna för strategiskbombning, och var fast
övertygade om att luftmakt utgjorde den krigsavgörande stridskraften. För namn se P. S.
Meilinger, The paths of heaven, 1997 s 216.

36 T. D. Biddle, ”Brittish and American approaches to strategic bombing: Their origins and
implementation in the WWII combined bomber offensive”, i J. Gooch, (red.), Air power –
theory and practice, 1995, s 112.

37 J. Buckley, Air power in the age of total war, 1999, s 79.
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Wilson38 med  flera  ”interrelated  and  entirely  interdependent  elements”.
Man såg dessa element knutna till varandra i ett interdependent mönster vil-
ket blev både tydligare att urskilja och mer sårbart ju mer industrialiserat
och utvecklat ett samhälle hade blivit. Genom att angripa dessa noder skulle
man kunna bringa en motståndare till systemkollaps och därmed kapitula-
tion.39

När konceptet  först  presenterads 1932 bestod det av följande fem princi-
per:40

1. Större moderna stater är beroende av en industriell kapacitet och ett
ekonomiskt  system som möjliggör deras produktion av vapen till,
och underhåll av, sina krigsmakter. Vidare är man beroende av ett
system av tillverknings- och produktionsindustrier samt ett försörj-
ningssystem  som  tillgodoser  behoven  hos  ett  modernt  samhälle.
Störningar i eller förlamning av dessa system förminskar både mot-
ståndarens förmåga och hans vilja att kriga.

2. Sådana vitala system innehåller att antal essentiella punkter på vilka
hela systemen är beroende. Genom att förstöra dessa punkter raserar
man även hela systemet. Precisionsbomber skulle kunna göra detta.

3. Massiva bombflottor skulle kunna penetrera en motståndares luftför-
svar utan signifikanta förluster och förstöra utvalda mål.

4. Genom att noggrant välja ut de mest signifikanta målen för bombat-
tackerna, genom analys av de industriella, ekonomiska och sociala
strukturerna hos en motståndare, och därefter angripa dessa från luf-
ten, leder detta till fatal utmattning av motståndaren. Detta i sin tur
leder till seger, seger beroende av luftmaktsinsatser.

5. Om en stat trots utslagen industriell, ekonomisk och social struktur
trots allt inte kapitulerar får insatser mot städer och befolkningscent-
ra utgöra en sista utväg. Avsikten ska i så fall vara att göra städerna
”obrukbara” istället för att urskillningslöst förstöra dem.

Teorin som grundlades i mitten på 1920-talet skulle tio år senare ha blivit
väl utvecklad och mot slutet av 1930-talet var den väl etablerade. Konceptet
summeras illustrativt i kurslitteraturen för 1938-års ”Air Force course”:

38 En av bombmaffians främsta företrädare, tjänstgjorde på ACTS under åren 1929 – 34 och
1936 – 1940.

39 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 218, J. Reuter-
dahl, Modern air power theory: Revolutionizing idea or refurbishing house of cards?,
2002, s 3

40 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 217 – 218.
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…the economic structure of a highly industrialized nation is
characterized by the great  degree of  interdependence of  its
various elements. Certain of these elements are vital to con-
tinued functioning of the modern nation. If one of these ele-
ments is destroyed the whole of the economic machine ceases
to function…41 

ACTS uppfattning var att man med HAPDB skulle kunna slå ut dessa ”vital
elements”, men den förutsatte dock samtidigt att ett antal teknologiska till-
korta kommanden var lösta. Till exempel förutsatte man att bombsikten för
precisionsbombning,  navigationssystem med stor  noggrannhet  och  bomb-
flygplan med prestanda och räckvidd för  interkontinentala  insatser  skulle
finnas tillgänglig i en nära framtid.

Ett annat antagande som man arbetade utefter var uppfattningen om enmoto-
riga jaktflygplans prestanda, vilka ansågs aldrig kunna nå de höjder som de
flermotoriga bombflygplanen skulle kunna operera på. Skulle det trots allt,
ske skulle bombflygplanens flygformering och deras självförsvarsbeväpning
avvärja jaktflygplanens attacker. Inte heller luftvärn skulle på grund av flyg-
höjden kunna utgöra något hot för bombflygplanen.

Eskorterande jaktflygplan var heller inte aktuellt för konceptet då de inte an-
sågs ha den räckvidd som skulle krävas för att följa bombflygplanen hela vä-
gen fram till deras tilltänkta mål och därefter tillbaka igen.

Ekonomiska begränsningar fanns också. Till  exempel var det inte ekono-
miskt, varken stridsekonomiskt eller pengamässigt, att använda sig av takti-
ken med att lägga stora bombmattor över fienden, detta i sig stipulerade pre-
cisionsbombning vilket ansågs skulle ge mest ”bang for the buck”.42 

En stor svaghet i systemet var funktionen att de facto få fram just de vitala
mål hos en motståndare som man ville angripa. Detta berodde på att man
inte hade någon egentlig underrättelsetjänst som systematiskt kunde värdera
vad hos fienden som skulle angripas. Därmed hade man disharmoni mellan
en väl utvecklad doktrin och en underrättelseorganisation som inte kunde
svara upp mot behovet.43

41 T. D. Biddle, “Brittish and American approaches to strategic bombing: Their origins and
implementation in the WWII combined bomber offensive”, i J. Gooch, (red.), Air power –
theory and practice, 1995, s 111. (Uppsatsförfattarens kursivering)

42 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 218.

43 J. R. Glock, ”The evolution of Air Force targeting”, i Aerospace Power Journal, 1994
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2.3.2. Analys av Industrial Web Theory

Fabers analysmodell kommer nu att användas för att dekonstruera IWT, var-
vid teorin delas upp i sex delar vilka presenteras var för sig.

Resultat

Vilket resultat förväntade man sig genom att med HADPB tillämpa IWT?
Den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken under 1930-talet tillät inte
att man öppet diskuterade offensiv krigsföring såsom strategisk bombning.
Därför höll man sig gärna på en teoretisk och klinisk nivå då man diskutera-
de detta inom ACTS. Man ville se rationellt och opartiskt på saken, gärna
med ett drag av matematiskt kalkylerande förnuft.44 Detta innebar att resulta-
ten  beskrevs  som att  få  motståndaren  att  ekonomiskt  kollapsa,  hamna  i
systemchock med sitt samhälle eller att bli paralyserad och därmed med vet-
skapen om att den inre strukturen inte längre fungerar, generellt ändra sitt
beteende, kapitulera, eller avbryta sina offensiva handlingar.45

Man var således inte längre enbart ute efter de moraliska aspekterna som ti-
digare hade präglat den syn man hade på resultaten utav strategisk bomb-
ning. Man hade alltså skiftet fokus från den tidiga teoribildningens bomb-
ning i syfte att skapa moralisk kollaps hos fiendens befolkning (Douhet och
den tidiga påverkan som Trenchard och brittisk teoribildning utgjorde) till
att snarare ”stänga av” angriparens samhälle, det vill säga att få det att sluta
fungera utan att påverka befolkningen direkt. Man ville uppnå ett inre eko-
nomiskt, socialt och infrastrukturellt sammanbrott hos motståndaren. Detta
skulle i sig, i ett längre perspektiv, generera ett regimskifte hos fienden eller
en förändring av dess beteende.46

Förmågor

Teorierna byggde på en teknisk nivå och en materiell standard som inte till
fullo var uppfylld under perioden då teorierna formulerades. Man var be-
gränsad dels ekonomiskt och numerärt, men även politiskt, teknologiskt och
materiellt. Det ekonomiska läget tillät inte någon större numerär av flygplan
vilket i sig stipulerade att men nådde största möjliga verkan med de system
man förfogade över.

Man var även starkt begränsad av vädret, både vad gällde den egna posi-
tionsbestämningen och navigeringen, men även vid själva vapenleveransen

44 T. D. Biddle, “Brittish and American approaches to strategic bombing: Their origins and
implementation in the WWII combined bomber offensive”, i J. Gooch, (red.), Air power –
theory and practice, 1995, s 113.

45 J. Reuterdahl, Modern air power theory: Revolutionizing idea or refurbishing house of
cards?, 2002, s 3.

46 P. R. Faber, Competing theories of air power: A language for analysis, s 7.
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/presentation/faber.html.
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då den byggde på att man kunde få visuell kontakt med målet. Detta innebar
samtidigt en begränsning på insatserna så till vida att de endast kunde ske
under den ljusa delen på dygnet, vilken under vintertid kan, beroende på
geografiskt läge, vara mycket kort.47

Förmåga till egenskydd i form av jakteskort var heller inte aktuellt, dels be-
roende på dess kortare räckvidd men även på en övertro på bombflygplanets
prestanda. Man satte stort hopp till dess egenskydd i form formeringsflyg-
ning, höjd och självförsvarsbeväpning. Fiendens förmåga att de facto möta
och bekämpa bombflygplanen skulle under andra världskriget dock visa sig
vara kraftigt underskattad.48

Den tekniska förmågan fick dock ett uppsving under 1930-talet då bomb-
flygplanen design- och teknologimässigt blev mer avancerade. Introduktio-
nen av nya och mer sofistikerade bombsikten gjorde att precisionen blev be-
tydligt bättre vilket i sig genererade nya målkategorier. Exempelvis kunde
fartyg bekämpas på ett betydligt effektivare sätt vilket resulterade i att US
Army Air Corps (USAAC) under 1930-talet tog över ansvaret för försvaret
av Amerikas kuster med sina landbaserade bombflygplan.49

Strategier

Den typ av strategi som passar bäst ihop med en av dem som presenteras i
Fabers  analysmodell  torde  vara en av,  eller  en kombination  av,  bestraff-
nings- eller riskstrategi. Detta med hänsyn till att man med militära medel
ville uppnå politisk förändring genom att skapa social och ekonomisk kol-
laps i motståndarens samhälle.50 Här tänkte man sig att en tillräckligt hög
grad av ”existentiellt kaos” bland befolkning, i sig skulle generera en för-
ändring hos ledningen. Man skulle kunna beskriva resonemanget med föl-
jande  ”strategiska ekvation”:

Offensiv överlägsenhet + Precisionsbombning = Kaos  Krav på förändring

 

47 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 218.

48 Frågan om jakt- och bombflygplanens respektive överlägsenhet debatterades dock inom
ACTS och det fanns olika uppfattningar om detta. Den falang som ansåg att bombflygpla-
nen inte skulle vara hotade av fientlig jakt var dock den dominerande. Denna uppfattning
kom att betala sig dyrt i senare tillämpningar under andra världskriget. Se T. D. Biddle,
“Brittish and American approaches to strategic bombing: Their origins and implementation
in the World War II combined bomber offensive”, i J. Gooch, (red.), Air power theory and
practice, 1995, s 114.  

49 J. Buckley, Air power in the age of total war, 1999, s 79.

50 J. Reuterdahl, Modern air power theory: Revolutionizing idea or refurbishing house of
cards?, 2002, s 3 och P. R. Faber, ”The evolution of air power theory in the United States”,
i A. Olsen, (red.), Asymmetric warfare, 2002, s 62.
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Målval

När det gäller målvalet för de strategiska bombningarna utgjorde detta en es-
sentiell och delikat process. Hela teorin byggde på att ”rätt” mål engagera-
des, det vill säga att man korrekt hade identifierat de det som man kallade
”a society’s essential arteries”. Om detta talade man gärna i illustrativa me-
taforer så som att bryta en viktig fjäder eller kugghjul i ett urverk eller att
dra undan ett kritiskt kort från ett korthus, vilket skulle få det komplexa in-
strumentet att sluta fungera respektive få korthuset att falla ihop. Hela IWT
byggde på detta koncept.

När  det  gällde att  fastställa  vad de avgörande bombmålen,  de så  kallade
nyckelnoderna, skull utgöras utav, använde man bland annat under början av
1930-talet den egna staten som ett objekt för en sårbarhetsstudie.51 

Man försökt i detta fall koppla målvalen till den effekt som man ville uppnå
med kampanjen, och sagt tidigare att  ACTS präglades av en stark tro på
möjligheten att matematiskt och logiskt räkna ut insatsens effekt mot avsatt
medel, gjorde man detta till en vetenskap. Ett exempel på detta var en lufto-
perativ kalkyl presenterad under andra världskriget i vilken man, i princip
med fyra värdesiffror, fastställde att en insats men 6860 flygplan mot 154
essentiella noder skulle innebära seger inom sex månader.52

Målvalen för att bringa fienden till strategisk kollaps utgjordes i huvudsak
av elproduktion och -distribution, infrastrukturella nyckelfunktioner (särskilt
järnväg), drivmedelsproduktion och -distribution, livsmedelsproduktion och
-distribution, stål- och annan viktig förädlings- och tillverkningsindustri.53

Mekanismer

Mekanismerna utgörs av samhällspolitiska aktioner på alla nivåer. Eftersom
hela  samhället  påverkas  borde  hela  samhället  reagera.  Detta  skulle  ske  i
form av att massan, själva befolkningen, förlorade viljan till motstånd och
därmed skulle krav ställas på ledningen att slutligen acceptera den andres
vilja.

Tidpunkt

Sett utifrån Fabers perspektiv på val av tidpunkter och timing, där de kritis-
ka frågorna utgörs av när en kampanj/attack ska utföras och därefter på vil-
ket sätt, blir man i fallet ACTS till viss del svaret skyldig. Det är inte tydligt

51 T. D. Biddle, “Brittish and American approaches to strategic bombing: Their origins and
implementation in the WWII combined bomber offensive”, i J. Gooch, (red.), Air power –
theory and practice, 1995, s 112.

52 HKV 03-04-02, 01230:65866, Remiss 1 – Doktrin för luftoperationer, s 14.

53 P. R. Faber, “Interwar US Army aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators of
American Airpower”, i P. S. Meilinger (red.), The paths of heaven, 1997 s 219.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning
Mj Rickard Lindborg

ChP 01-03

03-06-12 19100:2055

Sida 30 (39)

uttalat i litteraturen när en insats ska igångsättas; ska man agera förebyggan-
de eller reagera på en angripares offensiva attacker? IWT klarlägger inte det-
ta. Däremot kan man utifrån den strategi som tillämpades inom ACTS, det
vill säga riskstrategin, dra slutsatsen att insatserna skulle ske seriellt, eventu-
ellt under en gradvis ökande intensitet. Den matematiskt kalkylerande syn
som man dessutom hade på sättet  att  föra (luft)krig inom ATCS, antyder
även att man såg linjärt på en luftmaktskampanj. Man ville analytiskt kalky-
lera, beräkna och över en tidsperiod prediktera antal uppdrag, bekämpade
mål, egna förluster, etc. Detta illustreras återigen på ett bra sätt av AWPD-
1,54 där man beräknade att 6860 bombflygplan under sex månader, bekäm-
pandes 154 tyska mål, skulle vinna kriget.

54 Air Warfare Plans Division-1; USA:s första strategiska luftmaktsdoktrin.
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3. Diskussion

3.1. Jämförelse av Warden och ACTS

Det finns nu framtaget faktorer hos både Warden och ACTS som är jämför-
bara sinsemellan. Syftet är nu att på dekonstruktionsnivå diskutera jämförel-
sen mellan de olika teoriernas byggklossar i  hopp om att  kunna bedöma
Wardens originalitet gentemot ACTS. Jämförelsefaktorerna är resultat, för-
måga, strategier, målval, mekanismer och tidpunkt.

3.1.1. Resultat

Warden har för avsikt att långsiktigt påverka en motståndare genom att in-
verka på ledningsfunktionen, och om nödvändigt/möjligt  neutralisera den.
Det yttersta syftet med en sådan handling är att påtvinga motståndaren vår
vilja. Warden är väldigt tydlig när han förklarar att det är ledningsfunktio-
nen, den innersta ringen – det vill säga hjärnan som styr över de andra ring-
arna, som är den del som ska påverkas. Kan inte ledningsfunktionen påver-
kas direkt så ska den påverkas indirekt via de andra ringarna.

Detta får också ATCS anses ha haft som målsättning. Genom att skapa ett
inre ekonomiskt, socialt och infrastrukturellt sammanbrott hos en motstån-
dare skulle en förändring i dennes beteende genereras, det vill säga anpassa
sig till  vår vilja. Fokuseringen mot ledningsfunktionen är dock inte direkt
lika tydlig hos ACTS, dock visar den sig indirekt. Tidiga teoribildningar an-
såg att påverkan på ledningsfunktionen gick genom folket. Att påverka fol-
ket  skulle  skapa moraliskt  förfall  och uppror med regimskifte  som följd.
Detta övergavs av ACTS till förmån för den totala inre systemkollapsen. Ge-
nom att påverka befolkningen indirekt och de livsviktiga samhällsfunktio-
nerna direkt skulle ett tillräckligt stort tryck skapas på regimen vilket skulle
generera en förändring.

Man kan mot denna utgångspunkt inte säga att Warden är speciellt originell
i sin formulering av resultatet [the outcome] av de teorier som han utformat.

3.1.2. Förmåga

Man ska i detta sammanhang inte glömma att det är teorier som ska jämfö-
ras. Det är därför ointressant om den tekniska förmåga som teorierna förut-
sätter de facto är tillgänglig vid varje teoris formulering eller ej. Ej heller
spelar det någon roll vilka politiska, ekonomiska eller personella hinder som
i verkligheten skulle ha inneburit nedsatthet i förmåga eftersom det inte är
”verkligheten” som granskas utan teorier om densamma. Man alltså säga att
teorierna inte är beroende av den egentliga fysiska förmågan för att kunna
formuleras, däremot för att kunna omsättas i verkligt handlande.
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Båda teorierna förutsätter dock att den tekniska nivån på de ingående flyg-
systemen är den för tiden allra högsta. Som exempel kan nämnas precisions-
bombning och smygteknik. Det är teknikens utveckling som har möjliggjort
smygtekniken i  avsikt  att  skapa överraskning samtidigt som det  utgör ett
egenskydd. Smygteknik motsvarades på 1930-talet av den höga flyghöjden,
det vill säga en annan metod men samma avsikt.  Precisionsbombning låg
även den under 1930-talet på sin högsta teknologiska nivå, vilket den även
gör idag.

I detta avseende kan man inte heller påstå att Warden är originell.

3.1.3. Strategier

Wardens avsikt är mycket tydligt att påverka motståndarens ledningsfunk-
tion.  Hela hans resonemang med fem-ringsmodellen syftar ytterst  till  det,
både med en direkt påverkan men även en indirekt. För ändamålet anammar
han, om teorin genomförs i sin mest lyckade form, en ”halshuggningsstrate-
gi” enligt Dr Robert Papes definition. Om den inte lyckas, det vill säga att
ledningsfunktionen inte går att påverka direkt, faller han tillbaka på Papes
övriga tre strategier. Denna strategi har ett relativt enkelspårigt syfte som gör
att den passar bäst i  ”krigiska” situationer. Med det kan anses situationer
som  i  huvudsak  innefattar  offensiva  stridshandlingar.  Vidare  förutsätter
Warden luftherravälde i det område som man opererar i, för med luftherra-
välde är man fri att genomföra sin parallellakrigföring fullt ut, vilket också
innebär att man når sitt slutmål fortare.

ACTS å sin sida ville med militära medel uppnå en politisk förändring ge-
nom att skapa social och ekonomisk kollaps i motståndarens samhälle. Man
var inte uttalat ute efter att påverka ledningsfunktionen i sig, utan snarare
dess förmåga att utveckla och mobilisera motståndskraft eller egen anfall-
skraft, detta genom bestraffnings- och/eller riskstrategi. Denna strategi åter-
finns också hos Pape. ACTS använder sig dock utav en seriell angreppsme-
todik för att nöta ner motståndarens motståndsförmåga och vilja. Detta för
att sätta stort folkligt tryck på ledningen vilket skulle resultera i regim skifte.

Båda teorierna anammar ”Pape-strategier” vilket indikerar en gemensam till-
hörighet, ett slags strategi som verkar bygga på ”bomber i målet” och som
gör dem till varianter på samma tema. Man kan därför inte i detta fall heller
säga att Warden är originell i sin teoribildning utan använder en liknande
strategi som ATCS gör. Däremot är Warden originell i sitt sätt att utnyttja
parallellitet i krigföringen samt att inte lita på att motståndarens befolkning
till syven å sist tvinga tvinga fram en förändring, Warden ger inte motstån-
daren något val utan sätter honom i kollaps och tvinar honom till lydnad.

3.1.4. Målval

Både Warden och ACTS identifierar i princip samma typer av mål. I huvud-
sak utgörs dessa av en motståndares elproduktion och –distribution, kommu-
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nikationsfunktioner  och  infrastruktur.  Warden  framhåller  dock  lednings-
funktionen som den allra mest åtråvärda, om den går att nås. ATCS har även
en dragning mot produktions- och livsmedelsindustri vilket innebär att man
räknar med längre tidsförlopp för sina kampanjer än vad Warden tycks indi-
kera.

Man får dock inte glömma att det skiljer mer än 50 år mellan e olika teorier-
na vilket måste tas i  beaktande när man värderar målvalen. Det samhälle
som existerade på 1930-talet kretsade visserligen till stor del runt industria-
lismen och industrisamhället, men innehöll till mycket större del än idag för-
sörjningsredundans tack vare att bondesamhället fortfarande var starkt ut-
brett. Med en lägre teknisk nivå blev man således mindre sårbar mot attack-
er. De målval som gjordes av ACTS måste därför anses vara de mest signifi-
kanta för att nå sina syften på det sätt som den tidens motståndare ”tillät”.

På samma sätt  bör man betrakta Wardens målval.  Han analyserar dagens
samhälle och väljer mål därefter för att på bästa sätt  och med den teknik
man förfogar över idag, nå sina syften. Man måste nog därför, även om mål-
valen inte är helt överensstämmande, säga att både Warden och ACTS är
barn av sina tider och agerar därefter. Det är logiskt och Warden är inte hel-
ler på denna punkt originell.

Man kan i detta fall även säga att Warden är högst traditionell i sitt sätt att
göra målval. Detta i kombination med den strategi som han anammar gör att
hans teorier endast är tillämpbara på just den typ av motståndare som han
själv beskriver, det vill säga väldefinierade, gärna hierarkiska system där de-
larna sitter ihop som ömsesidigt beroende delsystem. Man kan inte se någon
tillämpning dagens allt vanligare asymmetriska motståndare utan traditionell
struktur eller ledningsfunktion.

3.1.5. Mekanismer

Fabers beskrivning av hur mekanismer ”triggas” då man själv agerar kan i
sig beskrivas som ”att det blir som det blir när man gör som man gör” och
varför det blir på det viset är omöjligt att veta i förväg. Icke desto mindre är
det teorier som jämförs vilket inte ställer krav på att veta vilka verkliga me-
kanismer som berörs utan endast de förväntade räcker.

De mekanismer som torde sättas igång, både enligt Warden och ACTS, är
motståndarens  politiska  processer  på alla  samhällsnivåer,  man vill  tvinga
honom till lydnad.

Uppenbart vill man påverka motståndarens funktionella grundförutsättning-
ar och få honom att sluta fungera.
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3.1.6. Tidpunkt

Warden lägger stor vikt  vid tidsaspekten skiljer sig i  detta avseende från
ACTS. Warden talar om parallellitet som i sig, både förutsätter och stipule-
rar dessutom korta tidsförhållanden. Detta medger stor operativ effekt (stra-
tegisk effekt?) på kortast möjliga tid vilket ökar chanserna att bringa mot-
ståndaren i systemkollaps.

En liknande tidsaspekt är inte klart uttalad hos ATCS men borde kunna tol-
kas som att ”ju kortare desto bättre”. Man kan däremot, med hjälp av de
strategier som ATCS tillämpar, dra slutsatsen att man ser skeendet över en
längre tid än vad Warden gör. Man vill genom att se vetenskapligt och mate-
matiskt på hela processen kunna se den gradvis tilltagande effekten samt
gärna mäta den samma genom antal insatser och antal uppnådda bekämp-
ningar och vid ett visst kalkylerat värde skulle den totala målsättningen vara
uppfylld. Detta indikerar en klart sekventiell syn på insatserna vilket står i
klar kontrast till Warden.

Warden för på denna punkt anses vara originell. Hans parallellitet och höga
tempo står i kontrast till ATCS sekventiella och därmed långsammare me-
tod.

3.2. Slutsatser om Wardens originalitet

 Warden fick under slutet på 1980-talet och i början på 1990-talet mycket
stor genomslagskraft med sina teorier. Han fick, vilket förmodligen är gans-
ka ovanligt, tillfälle att genomföra ett fullskaleprov av teorierna med anled-
ning av att  han hade stort  inflytande över  luftkampanjen mot  Iraq under
Gulfkriget. Han är en erkänd militärstrateg och analytiker och skriver böcker
och föreläser om luftmaktsområdet. Naturligtvis är han influerad av histori-
en och det är med högsta sannolikhet så att han visste allt om ACTS och
dess teorier vid tillfället då han själv formulerade sina idéer. Frågan är då;
Har han paketerat gammalt material i ett nytt omslag, eller är han självstän-
dig i sin teoribildning? Han får nog betraktas som varandes lite av varje,
men mest nyskapande. Han bygger sina teorier på en välkänd bas men tillför
så mycket eget tankegods att det gamla blir en slags språngbräda utifrån vil-
ken han levererar sina egna alster och därmed tillför väsentligheter till de-
batten.

Dock måste man tänka på att både Warden och ACTS formulerade sina teo-
rier mot bakgrund av konventionella krig (de båda världskrigen) vilket fick
båda teorierna att rikta sig mot en konventionell fiende, en fiende som var
känd, industrialiserad och med tydliga vitala tyngdpunkter och därmed lätt
att förutse och bedöma, vilket inte talar för en originalitet hos Warden.

Det som båda teoribildarna utgår ifrån är luftmaktens inneboende grundprin-
ciper, och det är med luftmakt som medel båda teorierna ska uppnå sina
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målsättningar. Detta i sig medför naturligtvis likheter teorierna emellan, och
givet den tidsperiod som skiljer teorierna åt måste man nog säga att det me-
del som de båda avser begagna sig av är det samma. Här är Warden inte hel-
ler  nydanande utan utnyttjar  den senaste luftmaktstekniken liksom ACTS
gjorde.

När det gäller metoden är Warden nyskapande så till vida att han använder
sig av parallell krigföring och inte traditionellt seriellt uppträdande. Dessa
tankar finns inte redovisade hos ACTS. Warden är därmed endast till viss
del nyskapande när det gäller metoden, nämligen i den parallella krigföring-
en, vilket naturligtvis ska premieras, men det ska göras tillsammans med att
man även belyser den typ av strategi som Warden använder. Han tror inte att
motståndarens befolkning på gammalt traditionellt sätt kan bringas att tvinga
ledningen till att ge efter för motståndarens vilja, eller att de ens skulle kun-
na fås att vilja det. Nej, Warden vill inte ge motståndaren något val, genom
luftherravälde, parallellkrigföring och slutligen systemkollaps hos motstån-
daren blir han helt enkelt tvingad till underkastelse.

Wardens metod att betrakta fienden som ett system, och kategorisera in ho-
nom i de fem olika ringarna, är en utvecklad variant på samma tema som
ACTS teorier. Dessa utgjordes av uppfattningen om fienden som en intrikat
väv av interdependenta delsystem. Båda teorierna hävdar att det är väsentligt
att identifiera de noder, tyngdpunkter eller  ”centers of gravity” som är de
kritiska och vars förstöring bringar hela systemet i kollaps. Härvid är inte
Warden originell utan han anpassar bara ett befintligt koncept till rådande
förhållanden (Iraq). Dock gör han i princip detta till en vetenskap. 

Vad han gör är att han utvecklar systemteorierna i en generisk modell, fem-
rings modellen, som kan användas vid systemanalys av inte bara krigförande
stater, utan i stort sett vilket hierarkiskt system som helst; exempelvis män-
niskokroppen, ett elektriskt system, en företagsorganisation eller en global
marknadsstruktur. I detta hänseende tar han troligen systematiseringen av fi-
enden in i ett nytt paradigm. Wardens framgångsmodell, den parallella, byg-
ger intimt på att den systemanalys som han gör av fienden, detta så till vida
att han identifierar de CoG som är de mest åtråvärda för attack.

Man skulle kunna betrakta Warden som en komposterare av luftmaktsteori.
Han har på en befintlig bas av luftmaktens grundprinciper, tuggat ner de för
honom användbara redan befintliga koncepten för att därefter, enligt egna
ritningar, bygga upp ett nytt koncept anpassat efter de förhållande som be-
fann sig i vid tillfället (Gulfkriget). 

Man skulle även här kunna illustrera förhållandet mellan Warden och ACTS
med hjälp av en ekvation,  som på ett  ytterligare sätt  länkar Warden och
ACTS samman:

ACTS + Ny teknik = Warden
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eller

Industrial Web Theory + Ny teknik = The Enemy as a System

Utifrån det ovan förda resonemanget kan man dra följande slutsatser:

1. Warden håller fast vid samma grundprinciper som styrde ACTS.

2. Både Warden och ACTS riktade sin teoribildning mot en relativt känd
fiende och gjorde egentligen inte någon ansats att bredda motståndarbe-
greppet.

3. På grund av bättre teknologi än för 50 år sedan för Warden in luftmakten
i ett nytt paradigm präglat av parallellitet, högt tempo och systemtänkan-
de.

4. Warden är nydanande i sitt sätt att analysera och illustrera en motstånda-
res sammansättning och kritiska tyngdpunkter (CoG).

Avslutningsvis bör man ställa sig följande fråga:

Wardens teorier, som i princip är en modernisering av IWT med hjälp av ny
teknik, torde trots allt vara en produkt av ett (möjligen) snart övergivet para-
digm. Stater som krigar mor stater förutspås bli allt färre, medan en allt mer
asymmetrisk  hotbild  byggs upp innehållande  allt  från  terrorism och våld
mellan svårdefinierbara fraktioner till  globala miljöhot  etc, etc.  När nästa
stora luftmaktsteoretiker presenterar sin teori, finns där då en tydlig kopp-
ling till IWT och The Enemy as a System eller är de koncepten utformade på
helt andra grundvalar mot en helt annan framtid?
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4. Sammanfattning

Överste John Wardens luftmaktsteorier formulerade i skriften ”The enemy
as a system” och publicerade 1995 låg till grund för sättet man planerade
och genomförde luftoperationerna under Gulfkriget. Samtidigt existerar det
sedan ca 70 år en teoribildning framtagen vid Air Corps Tactical School
(ACTS) i USA, uner benämningen Industrial Web Theory (IWT), som till
mycket stor del liknar den som Warden publicerade i mitten av 1990-talet.
Båda teorierna definierar motståndaren som ett komplext system av intera-
gerande undersystem. Inom systemet existerar ett antal vitala tyngdpunkter,
eller  ”centers of gravity” (CoG), mot vilka ens krigsanträngningar skulle
riktas för att försätta motståndaren i strategisk kollaps.

Likheten teorierna emellan gör att det ligger nära till hands att ifrågasätta
Wardens originalitet i sammanhanget, och frågeställningen för uppsatsen ly-
der: Är Warden egentligen självständig och nydanande i sin teoribildning,
det vill säga uttrycker han ett självständigt koncept eller formulerades hans
teorier i själva verket redan för 50 år sedan?  

Med hjälp av ett analysverktyg presenterat av översten i USAF Peter Faber,
har de båda teorierna analyserats och därmed dekonstruerats till sex mindre
jämförbara bitar. Dessa bitar är:
• Önskat resultat
• Förmåga
• Strategi
• Målval
• Mekanismer
• Tidpunkt

Dessa teoridelar har sedan jämförts var för sig för att se hur de olika teorier-
na skiljer sig från varandra eller liknar varandra. Warden bedöms därför en-
dast på ett fåtal punkter skilja sig från ACTS, men på ett i de fallen ganska
signifikant sätt. Utifrån uppsatsens analys kan man dra följande slutsatser:
• Warden håller fast vid samma grundprinciper som styrde ACTS.
• Både Warden och ACTS riktade sin teoribildning mot en relativt känd fi-

ende och gjorde egentligen inte någon ansats att bredda motståndarbe-
greppet.

• På grund av bättre teknologi än för 50 år sedan för Warden in luftmakten
i ett nytt paradigm präglat av parallellitet, högt tempo och systemtänkan-
de.

• Warden är nydanande i sitt sätt att analysera och illustrera en motstånda-
res sammansättning och kritiska tyngdpunkter (CoG).
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