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Boyd, Warden och Slaget om Storbritannien; Håller förhärskande 
luftmaktsteori vad den lovar? 
 
− Mitt syfte med denna uppsats är att pröva förhärskande luftmaktsteori på ett verkligt 
skeende. I uppsatsen prövas därför giltigheten av John Boyds och John A. Warden III teorier på 
Slaget om Storbritannien. Min avsikt med detta är inte att ställa Warden mot Boyd för att 
därigenom pröva vilken av teorierna som framstår som bättre än den andra, utan metoden att 
pröva dessa på ett verkligt skeende syftar endast till att pröva dem var för sig. Min frågeställning 
blir därför; 
Fråga: Håller dessa teorier för en prövning på en verklig händelse? 

− För att svara på min frågeställning har jag gått till väga på följande sätt. Uppsatsens första 
del handlar om vad luftmakt är, dess grundläggande egenskaper, fördelar samt begränsningar. 
Detta för att skapa förståelse för uttrycket som sådant. Därefter följer en genomgång och analys 
av vad förhärskande luftmakts teori är och tankarna bakom denna. De teorier som behandlas 
under detta epitet är de av John Boyd och John A. Warden III. Därefter knyts denna och första 
delen ihop för att därigenom skapa förståelse och en helhetssyn av begreppet luftmakt och 
förhärskande luftmaktsteori. Som tredje del i uppsatsen kommer själva prövningen av teorierna 
mot Slaget om Storbritannien. Denna del är uppdelad i fyra olika faser som avgränsas via 
datum. Detta för att skapa en lättöverskådlig struktur. Faserna är i sig indelade i beskrivning av 
fasen, genomförande och slutresultat. Teorin prövas genom att jag jämför teori med verkligt 
skeende i varje fas, slutsatser rörande teorins giltighet dras därav och sammanfattas i varje del. 
Slutligen avslutas uppsatsen med en sammanfattning där svar ges på frågeställningen. 

− Avgränsningar och motiv till dessa görs under uppsatsens gång varför jag endast redovisar 
dessa i punktform här. 
Jag behandlar enbart Slaget om Storbritannien, tidsperiod 10 juli 1940-31 oktober samma år. 
Jag behandlar enbart luftkriget 
Jag behandlar Warden på det tyska agerandet och Boyd på det brittiska. 

− Följande ord är nyckelord: John Boyd, John A. Warden III, Luftmakt, Luftmaktsteori, 
Luftwaffe, Fighter Command, Slaget om Storbritannien. 
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1. Inledning 
Mitt syfte med denna uppsats är att pröva förhärskande luftmaktsteori på 
ett verkligt skeende. Detta för att därigenom försöka falsifiera delar eller 
helheten i dessa teorier. I uppsatsen prövas därför giltigheten av John 
Boyds och John A. Warden III teorier på Slaget om Storbritannien. Min 
avsikt med detta är inte att ställa Warden mot Boyd för att därigenom pröva 
vilken av teorierna som framstår som bättre än den andra. Det är ej heller 
min avsikt att försöka analysera varför utgången av slaget blev som det 
blev, utan metoden att pröva dessa på ett verkligt skeende syftar endast till 
att pröva dem och dess giltighet var för sig. Min frågeställning kommer 
därför så småningom att bli; Håller dessa teorier för en prövning på en 
verklig händelse? 
 
För att svara på min frågeställning har jag gått till väga på följande sätt. 
Uppsatsens första del handlar om vad luftmakt är, dess grundläggande 
egenskaper, fördelar samt begränsningar, detta för att skapa förståelse för 
uttrycket som sådant. Denna del är främst avsedd att sätta in en i ämnet 
flyg ej kunnig läsare, detta för att göra uppsatsen läsbar utan gedigna 
förkunskaper. Därefter följer en genomgång och analys av vad 
förhärskande luftmakts teori är och tankarna bakom denna. De teorier som 
behandlas under detta epitet är de av John Boyd och John A. Warden III. 
Därefter knyts denna och första delen ihop för att därigenom skapa 
förståelse och en helhetssyn av begreppet luftmakt och förhärskande 
luftmaktsteori. Som tredje del i uppsatsen kommer själva prövningen av 
teorierna mot Slaget om Storbritannien. Denna del är uppdelad i fyra olika 
faser som avgränsas via datum. Detta för att skapa en lättöverskådlig 
struktur. Faserna är i sig indelade i beskrivning av fasen, genomförande 
och slutresultat. Teorin prövas genom att jag jämför teori med verkligt 
skeende i varje fas, slutsatser rörande teorins giltighet dras därav och 
sammanfattas i varje del. Slutligen avslutas uppsatsen med en 
sammanfattning där svar ges på frågeställningen och en diskussion rörande 
resultatet av uppsatsen förs. 
 
Avgränsningar och motiv till dessa görs under uppsatsens gång varför jag 
endast redovisar dessa i punktform här. 
• Jag behandlar enbart Slaget om Storbritannien, tidsperiod 10 juli 1940-

31 oktober samma år. 
• Jag behandlar enbart luftkriget 
• Jag behandlar Warden på det tyska agerandet och Boyd på det brittiska. 

 
Med denna korta metodbeskrivning som grund kommer jag att börja med 
en kort inledande historisk resumé av vad begreppet Air Power Theory 
kommer ur och vad det stod för i begynnelsen. 
 
Uttrycket Air Power, i resten av uppsatsen ersatt med det försvenskade 
Luftmakt, som sådant går att spåra tillbaks till 1908 och H.G. Wells ”War 
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in the air”1. Allt sedan dess har den tekniska utvecklingen, teorier och 
doktriner drivit konceptet framåt med varierande grad av framgång. En 
tidig gemensam uppfattning (men även senare för den delen) under 
mellankrigsåren var att flyget skulle kunna spela en egen och helt 
avgörande roll för framtida krig. Den moraliska paradoxen löd ”framtidens 
krig kommer att vara så inhumant att det ej kommer att bryta ut, om så 
ändå sker kommer det snabbt att vara över”2. De tre främsta då verksamma 
teoretikerna som bidrog till denna uppfattning var Giulio Douhet (1869-
1930), Hugh Trenchard (1873-1956) och Billy Mitchell (1879-1936). 
Beskriven var för sig kan deras teorier sammanfattas enligt följande: 
 Douhet – dennes teorier om krig bröts ned i fem punkter; (1) modern 
krigföring tillåter ingen distinktion mellan kombatanter och icke 
kombatanter; (2) det är ej längre möjligt för markstridskrafter att 
genomföra framgångsrika offensiver; (3) fördelarna med fart och höjd i den 
tredimensionella luft arenan har gjort det omöjligt att inta en defensiv 
hållning gentemot en offensiv luft strategi; (4) pga. detta måste en nation 
vara beredd att från början av ett krig igångsätta en massiv bomb attack 
mot fiendens befolknings, politiska och industriella centra – slå först och 
slå hårt för att bryta ner den civila moralen, vilket gör att det inte återstår 
annat för fienden än att bönfalla om fred; (5) för att möjliggöra detta är det 
primära behovet ett oberoende flygvapen bestående av långräckviddiga 
bombflygplan med en konstant beredskap.3 
Alltså en strategi som gick ut på att terrorbomba sig till seger. För att 
lyckas med denna krävdes snabba och oväntade anfall som skulle slå ut 
motståndarens flyg på marken, för att därigenom skaffa sig luftherravälde 
och på så sätt låta bombflygplanen bomba fritt. 
 Trenchard – Dennes teorier var en blandning av hans egna tankar om 
flygplanet som ett strategiskt vapen och den då rådande brittiska 
traditionen om ekonomisk krigföring. Detta tog sig uttryck i en teori som 
förespråkade bombning av en fiendes industri för att där igenom knäcka 
moralen hos dess arbetare och därigenom även moralen hos den övriga 
befolkningen.4 
 Mitchell – Såg flygplanet som ett offensivt vapen att användas till att 
anfalla fiendens bakre linjer och därigenom förstöra dennes understöd och 
logistik samt industri. 

“The sky itself is too large to defend. We must plan military 
aviation to attack the rear areas of any enemy and destroy all 
means of supply."5 

För att detta skulle lyckas krävdes enligt Mitchell ett autonomt flygvapen, 
fritt från styrning av landbundna befäl, som var lett av flygvapenofficerare 

                                                 
1 Peter Paret ”Makers of Modern Strategy”, kap 21, av David MacIsaac,” Voices from the 
Central Blue: The Air Power Theorists”, sid 627. 
2Col Philip S Meilinger, sagt vid förelasning ”Airpower in the 20th century: the search for 
an alternative” vid FHS 2003 01 27. 
3 MacIsaac, sid 630 
4 Col Phillip S Meilinger, ”The paths of heaven”, kap 2, sid 41 
5 http://www.acepilots.com/wwi/us_mitchell.html  
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med särskilda kunskaper i ämnet flyg. Dessa skulle sedan bestämma vilka 
sårbarheter en fiendestat hade för att därefter beordra bombning av dessa.6 
     Mitchell träffade Trenchard under WWI och tog där stort intryck av 
denne. Som synes är deras teorier väldigt lika och även om Mitchell redan 
innan deras möte hade teorier kring luftkrigföring var det Trenchard som: 

“taught Mitchell that the airplane was, above all, a weapon of 
attack to be concentrated in a vigorous offensive to control the air, 
reaching "just as far into the enemy country as possible." First 
came air superiority. Afterward, artillery cooperation, 
reconnaissance, and even ground attack and long-range bombing 
could follow. Airpower had to be under a unified command.“7 

Trenchard å sin sida lärde känna Mitchell samt att tycka om denne 
framåtsträvande och frispråkige amerikan. Följande citat av Trenchard 
beskriver ganska väl Mitchell som person: 

"if he can only break his habit of trying to convert opponents by 
killing them, he'll go far."8 

På tysk sida tänktes det på ett lite annorlunda sätt. Där sågs krig som en 
kamp mellan två staters krigsmakter, där motståndarens Schwerpunkt låg i 
dennes stridande styrkor, vilka endast kunde bekämpas genom en 
gemensam insats med samtliga försvarsgrenar. Målet för luftstridskrafterna 
var att skaffa sig luftherravälde för att därefter ostört kunna anfalla rent 
militära mål. Detta står att läsa i Die Luftkriegführung, där det även tydligt 
framgår att det var förbjudet att terrorbomba civilbefolkning då detta dels 
motverkade sitt eget syfte och även stred mot krigets lagar9. Denna ”Die 
Luftkriegführung”, undertecknad av Gen Walter Wever 1935, var en 
luftstridskrafternas doktrin och som sådan låg den till grund för Hitler när 
denne började återuppbygga sitt flygvapen under mitten av 30 talet. Det 
som också är intressant med denna ”manual” är att den skar rakt igenom 
gängse nivåer av krigföring, från strategisk till taktisk nivå, genom att 
använda den tyska definitionen operativ. Denna beskrevs som 
manövrar/handlingar utförda av stora enheter från divisioner ner till armé 
grupps storlek10. 
 
Då denna uppsats teoridel skall handla om nuet, medan metoden att pröva 
denna kommer att vara relaterad till historien, kan det vara intressant att ha 
dessa korta beskrivningar av Douhet, Trenchard, Mitchell och deras tankar 
samt det tyska sättet att tänka med sig som läsare. Detta för att därigenom 
skapa sig en bild av utvecklingen av Luftmaktsteori. 
 
När vi har kommit så här långt är det på sin plats att först beskriva uttrycket 
Luftmakt som sådant, detta för att skapa förståelse för dess innebörd, för att 

                                                 
6 Lt Col Mark A Clodfelter, “The paths of heaven”, kap 3, sid 79. 
7 http://www.afa.org/magazine/Feb2001/0201billy.html  
8 Ibid. 
9 Martin van Creveld ”Air power and maneuver warfare”, sid 27-28. 
10 Ibid. 
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därefter göra en genomlysning av teorin och därigenom skapa en 
helhetsbild av vari detta består. 
 

1.1 Vad är Luftmakt? 
För att gå rakt på sak börjar jag med att påstå att Luftmakt är ett sätt att 
projicera militärt våld från luften. Detta påstående får förmodligen en i 
ämnet insatt läsare att hoppa till eftersom ett sådant påstående är att snäva 
in begreppet väldigt mycket – varför det? Därför att det finns en stor del av 
ickevålds utövning i form av t.ex. transportmöjligheter och humanitära 
insatser inbyggt i begreppet. Det tar dessutom bort den politiska 
dimensionen med att hävda att det enbart skulle handla om militärt våld. 
Vad jag menar med det är att luftmakt av idag har utvecklats till ett 
säkerhetspolitiskt instrument som visar på politisk vilja, makt och 
beslutsamhet11. Att snabbt kunna bidra med nämnda humanitära insatser 
eller också snabbt kunna bidra med militär styrka i någon form av insats. 
För Sveriges del idag handlar det t.ex. om att ställa våra Hercules plan till 
FN eller humanitära organisationers förfogande samt att inom 
SWAFRAP12 konceptet kunna ställa AJSF-3713 flygplan till förfogande att 
lösa en spaningsuppgift inom ramen för en FN mandaterad insats. 
 
Ur rent militär synvinkel är en insats med stridsflyg en komplicerad sak att 
genomföra, luftmakt handlar om deltagande från alla tre försvarsgrenarna i 
en Joint Operation, gemensam operation översatt till svenska14, för att bli 
ett framgångsrikt koncept15. Detta beskriver Sir Timothy Garden bra:  

“The modern air campaign requires hundreds of aircraft from 
many nations to be co-ordinated in time and space to achieve the 
mission. Typically AWACs aircraft will act as the aerial command 
post keeping a watch for hostile threats in the air. The airfields and 
aircraft carriers from where the missions are launched will all 
require their own air defence screens of missiles, guns and air 
defence fighters. The targets for the attack will have been 
identified by reconnaissance satellites, aircraft and drones.  
Attacking aircraft will carry their own self defence systems, but 
will rely heavily on electronic warfare support aircraft, defence 
suppression missions using anti-radiation missiles, and combat air 
patrol fighters. The bombers identify their targets with television, 
radar or infra red sensors, or will be assisted by laser designation 
teams on the ground or in the air. The weapons will be guided to 

                                                 
11 Som stöd för detta påstående citerar jag Air Marshal Sir Timothy Garden -“when we 
look at the part that air power has to play in the modern world, we cannot separate it from 
the political dimension”, sagt vid föreläsning vid Shepard’s Air Power conference 29 
januari 2003. “Airpower as the enabler”. Manus kan läsas I sin helhet på 
http://www.tgarden.demon.co.uk/writings/articles/2003/Garden20script.htm  
12 SWedish AirForce RAPid reaction unit. 
13 Moderniserad variant av foto-spaningsversionen av viggenflygplanet SF-37. 
14 Mikael Månsson, examensarbete vid kursen Gemensamma Operationer ”Essä inom 
ramen för kurs C11” FHS 2003. 
15 AP 3000, British Air Power Doctrine, kap 2, sid 1.2.2 
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the target by laser, television or satellite positioning systems. To 
extend the range of attack missions and to keep fighters on patrol, 
large numbers of air-to-air refuelling tankers will circle in nearby 
friendly airspace. Helicopters will be on standby to rescue any 
downed aircrew. Once an attack is completed, the reconnaissance 
force will be retasked to make an assessment of the damage caused 
and whether the target needs to be attacked again. Naval forces 
may provide carrier-borne air power and submarine launched 
cruise missiles. The army may be operating air defence missiles, 
attack helicopters or controlling incoming bombers with laser 
designation.”16 

Vad är det då som gör luftmakt så komplicerat att använda? För att få svar 
på den frågan och ytterligare insikt krävs att vi tittar vidare i begreppet 
luftmakt. 
 
Som ett instrument betraktat besitter luftmakt givetvis fördelar och 
nackdelar samt vissa unika egenskaper som utgör både styrkan men 
samtidigt även akilleshälen med att vara luftburen. Det är nödvändigt att 
belysa dessa egenskaper för att skapa en djupare förståelse innan vi sätter 
tänderna i teorin bakom dess användande. Därför kommer här denna vidare 
djupdykning i grundläggande egenskaper samt för och nackdelar med att 
vara luftburen.  

1.1.1 Grundläggande egenskaper 
Följande definitioner av grundläggande egenskaper är hämtade ur den 
officiella remissen av kommande svenska Doktrin för Luftoperationer17: 

Utnyttjandet av den tredje dimensionen18 är basen för 
flygstridskrafterna grundläggande egenskaper, dessa är: 

- Perspektiv; som genom sin upphöjda nivå ger flygstridskrafterna god 
inblick i operationsområdet. 

- Hastighet; med vilken flygstridskrafterna snabbt kan förflytta sig och 
nå verkan. 

- Räckvidd; vilket möjliggör snabba insatser även på långa avstånd. 
- Manöverförmåga; extraordinär rörelseförmåga utmed alla de tre 

axlarna. 

Dessa kan jämföras med vad som står i den brittiska motsvarigheten, AP 
3000: 

“The distinguishing characteristic of air power is the exploitation 
of controlled flight by air vehicles above the surface of the Earth. 
Air and space power offers a unique ability to exploit the third 
dimension. As a result, air and space vehicles are faster and 
generally have a greater reach than naval ships or land vehicles. 

                                                 
16 Air Marshal Sir Timothy Garden, “Air Power: Theory and Practice,” 
http://www.tgarden.demon.co.uk/writings/articles/2002/020215airpbook.html  
17 taget ur kap 4 stycke 4.2 
18 Den ”tredje dimensionen” återfinns definierad i samma doktrin som förmågan att 
utnyttja den vertikala dimensionen, det som avses är luftarenan. 
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Thus, height, speed and reach remain the primary strengths of air 
power.”19 

Då dessa två texter är lika, förutom ordet manöverförmåga20, kan vi dra 
slutsatsen att de grundläggande egenskaperna är perspektiv/höjd, fart och 
räckvidd. Vad avser manöverförmåga återkommer jag till det i teoridelen 
av uppsatsen och då i samband med Boyd. Vad är då perspektiv/höjd, fart 
och räckvidd? Följande är den svenska definitionen21: 

- Perspektiv: Högre höjd ökar perspektivet och därmed 
insynsförmågan i operationsområdet, vilket är en av 
flygstridskrafternas grundläggande egenskaper. Den främsta orsaken 
till att utnyttja denna upphöjda och fördjupade insynsförmåga är att 
förbättra verkningsgraden för våra sensorer så att den alltid så viktiga 
omvärldsuppfattningen blir så komplett som möjlig. 

- Hastighet: Genom att vara upphöjda över jordytan har 
flygstridskrafterna förmågan att färdas med höga hastigheter och 
undgår därmed den nedsättning av framryckningshastigheten som 
berg, floder och svårtillgänglig terräng annars åstadkommer. Denna 
högre hastighet innebär att flygstridskrafterna snabbt kan nå effekt, 
även på längre avstånd, samtidigt som detta relativa 
hastighetsöverskott tillåter flygstridskrafterna att utföra fler uppdrag 
inom samma tidsperiod som det tar för mark- respektive 
sjöstridskrafterna att utföra ett uppdrag. 

- Räckvidd: En annan fördel som utnyttjandet av den tredje 
dimensionen erbjuder är förmågan att på kort tid förflytta sig långa 
sträckor. Denna egenskap hämtar sitt ursprung ur luftarenans 
hinderfrihet och låga motstånd….. Flygstridskrafternas långa 
räckvidder gör att de är särskilt lämpade att användas för att tränga 
djupt in på motståndarens territorium och där kunna slå mot olika 
typer av mål, inklusive de strategiska. Räckvidden möjliggör även att 
överraskande och snabba anfall, djupt inne på motståndarens 
territorium, kan utnyttjas i syfte att uppnå chockverkan. 

Samtliga tre egenskaper kommer ur att vara upphöjd över marknivån. Detta 
skapar förutsättning för perspektiv, hastighet och räckvidd. Om man tänker 
logiskt är detta inte särdeles förvånande. Inga hinder och lågt motstånd 
låter optimalt. Vad det mer innebär är vissa specifika fördelar men också 
begränsningar. Dessa kommer nu. 
 

1.1.2 Fördelar och begränsningar med luftmakt 
Med de positiva ordalag som i princip alltid florerar kring flyg och 
luftmakt idag, och som allt som oftast beskriver detta ämne, kräver läsning 
i ämnet luftmakt att allt granskas med försiktighet. Vad jag vill säga med 
                                                 
19 AP 3000, sid 1.2.3 
20 I den svenska texten finns manöverförmåga med. Med detta avses ”Flygstridskrafternas 
fjärde grundläggande egenskap är möjligheten till större manöverförmåga…. Grunden för 
denna manöverförmåga går att finna i luftarenans hinderfrihet och låga motstånd.” Alltså 
en förmåga till rörelse som ett resultat av luftarenans egenskaper. 
21 Ibid, kap 4.3 
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det är att ”allt är inte guld som glimmar” som vi strax skall se, utan ett 
kritiskt förhållningssätt till positiva som negativa egenskaper skapar en mer 
realistisk helhetssyn av vad som är möjligt och inte. En sådan syn skapar 
bättre förutsättningar att förstå vad luftmakt är och inte är. 
Låt oss börja med fördelar, dessa är hämtade ur remissutgåvan av Doktrin 
för Luftoperationer22: 

- Rörlighet; är systemets rörlighet, till skillnad från plattformens 
manöverbarhet. 

- Responsförmåga; förmågan att snabbt kunna utföra en uppgift, likväl 
som det är egenskapen att snabbt kunna agera eller reagera på 
uppstådd situation. 

- Flexibilitet; vilken är förmågan att snabbt kunna anpassa sig till 
förändrade förhållanden. 

- Mångsidighet; möjligheten att kunna användas för olika 
uppdragstyper. 

 
Så långt enbart fördelar nu följer begränsningar: 

- Basberoende, Den största begränsningen för flygstridskrafterna är 
dess basberoende. 

- Ömtålighet, Flygplan och dess besättningar är mjuka mål. Även om 
de är ömtåliga så måste det inte alltid innebära att de är sårbara. 

- Begränsad lastförmåga, Flygplan har en mer begränsad lastförmåga 
än vad många mark- och sjöstridskrafter har. 

- Informationsberoende, Informationsflödet är kritiskt för 
flygstridskrafterna. Utan information begränsas flygstridskrafternas 
potential avsevärt. 

- Kostnad, Flygstridskrafter är dyra att anskaffa, utbilda och 
underhålla. 

- Begränsad uthållighet, Flygstridskrafterna kan inte själva ta och hålla 
terräng. De är beroende av att återvända till sina baser vilket gör att 
en och samma flygplanindivid endast har en begränsad tid i området. 

 
Med dessa fördelar och begränsningar uppradade efter varandra kan även 
den inte så matematiskt begåvade läsaren snabbt se att förhållandet blir 4-6 
i favör till begränsningar. Om så är fallet varför är då Luftmakt ett koncept 
att använda över huvud taget? För att få svar på denna fråga får vi titta lite 
djupare i varje enskild nackdel för att se vad som döljer sig därbakom. Vi 
börjar i kronologisk ordning. 

- Basberoende, som det stod här ovan är basberoendet en riktig 
akilleshäl. I uttrycket basberoende gömmer sig bl.a. hårdgjorda banor att 
starta och landa på, service och logistik kedja. Detta behov är givetvis 
ett tacksamt mål för en eventuell fiende att anfalla, något som skapar 
avsevärda problem för den som måste utnyttja basen. Idag är varje 
flygplanstyp specialiserad, något som kräver teknisk specialkompetens 
vilket också styr vilken bas som skall serva vilken typ. Detta medför 
ytterligare sårbarhet, då det inte är möjligt att ha all kompetens på 
samtliga baser. 

                                                 
22 Ibid, kap 4.4 
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Sett ur en annan vinkel skapar detta beroende en förenklad service och 
underhållskedja. Eftersom att baserna är fasta geografiska punkter som 
är i behov av en viss service förenklar detta förhållande planering och 
genomförande av underhåll och service. Jämför t.ex. med en 
mekaniserad brigad, utdragen över ett stor geografiskt område med 
många typer av fordon som är i varierande behov av underhåll och 
service och som dessutom kontinuerligt befinner sig nära själva striden. 
Alltså är basberoende något som är både negativt och positivt, beroende 
på hur man vänder och vrider på argumenten. 
 
- Ömtålighet, dagens högteknologiska flygande datamaskiner, instabila 
med elektroniska styrsystem och interna nätverk där flera olika datorer 
kommunicerar med varandra, är givetvis mer sårbara för yttre påverkan 
än flygplan konstruerade för säg 40 år sedan23. Dessutom sitter 
fortfarande en människa och styr plattformen, nu mer en 
processhanterare än pilot kanske, hursomhelst en påverkbar länk. Sett ur 
motsatt perspektiv kan sägas att just denna tekniska utveckling har 
medfört att trots en ökad sårbarhet så har möjligheterna att undvika faror 
i och med detta ökat. Med detta menar jag att dagens tekniska system 
skapar förutsättningar via alla sina medhavda sensorer att i tid upptäcka 
eventuella hot, presentera dessa för föraren som direkt kan utföra 
nödvändiga åtgärder för att undvika hotet. Utan piloten i flygplanet 
skulle det krävas en länk till marken där en operatör skulle tolka 
informationen för att därefter via samma länk skicka tillbaka 
instruktioner för att undvika hotet. Alternativt skulle en hög grad av 
automatisering kunna utföra samma åtgärder. 
Alltså kan sägas att ömtåligheten ökat i och med den tekniska 
utvecklingen, samtidigt som just teknikutvecklingen hjälper till att 
minska risken för påverkan. Både något negativt men även positivt 
beroende på hur man tittar. 

 
- Begränsad lastförmåga, beroende på sitt användningsområde är ett 
flygplan allt som oftast en kompromisslösning. Skall det kunna flyga 
fort kan det inte vara för stort, skall det kunna leverera mycket vapen i 
målet kan det inte vara för litet, skall det kunna vara i luften länge krävs 
stor inre mängd bränsle alternativt möjligheten att kunna lufttanka o.s.v. 
Detta medför att jämfört med t.ex. ett sjögående vapensystem eller vissa 
markbundna system är mängden vapen per plattform relativt liten. 
Tidigare har lösningen på detta problem varit massiva luftanfall, där ett 
stort antal flygplan mot samma mål har medfört att summan vapen i 
målet har blivit stort. Denna brist är dock på väg att minska i betydelse i 
och med precisionsstyrda vapen. Eftersom luftstridskrafter, som vi nyss 
lärt oss, kan förflytta sig över stor yta kan man idag mycket effektivt 
flytta sig till ett mål och med en styrd bomb slå ut vad som tidigare 
krävde en rejäl styrkeansamling. Som exempel kan jämförelsen mellan 
bombkampanjerna under andra världskriget och Gulfkriget tjäna. För att 

                                                 
23 Jmf t.ex. flygplan J35 draken och JAS 39 Gripen. 
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med 90% sannolikhet träffa ett mål stort som en tredjedels fotbollsplan 
krävdes 9000 bomber då mot en nu!24 
Om vi ser på lastförmåga i transporthänseende är även här förhållandet 
mellan ex ett fraktfartyg och ett transportflygplan mycket stort. 
Problemet för fartyget är dock av geografisk natur. Inte sällan ligger 
platsen dit lasten skall i ett inland någonstans, dit inga fraktfartyg kan 
nå. Den lasten måste i sådana fall omdirigeras till lastbil för vidare 
transport. Detta gör att om tid är en faktor, når lasten sitt mål betydligt 
snabbare om den är luftburen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att visst är lastförmågan en 
begränsning, som dock uppvägs av typ av last och den tid det tar för 
lasten att nå sitt mål. Återigen en begränsning som kan uppvägas av 
fördelar, beroende på hur vi tittar. 
 
- Informationsberoende, är kritiskt på så sätt att för att piloten skall 
kunna skapa sig en bild av det tredimensionella rummet som omger 
honom/henne och av striden som pågår i densamma är information från 
flygstridsledare och olika sensorsystem av vital betydelse. Utan denna 
information blir han ”blind” och därmed ett lätt mål för en motståndare. 
Även på detta område har teknikutvecklingen möjliggjort framsteg. 
Eftersom som luftarenan erbjuder fri sikt i alla dimensioner är det med 
dagens teknik möjligt att länka information från och till ett stort antal 
plattformar. T.ex. innebär detta att ett flygplan som är utsatt för 
radarstörning enkelt kan länka information från andra sensorer som inte 
är störda och därigenom erhålla samma bild av situationen. 
Med risk för att bli tjatig kan konstateras att informationsberoendet är en 
svaghet å ena sidan men även en styrka å den andra eftersom behovet av 
information är lika stort hos alla plattformar, delger man denna 
sinsemellan och kan därför uppväga även denna svaghet. 
 
- Kostnad, denna minuspost håller på att förtära utvecklingen av 
luftmakt. Vad jag menar med det är att den högteknologiska 
utvecklingen i form av ”smygteknik”25, databehandling, och allt mer 
komplicerade konstruktioner gör att få länder i världen i dag mäktar 
med att utveckla moderna stridsflygplan. Som ett resultat av detta har 
USA dragit ifrån resten av världen när det gäller utvecklingen av nya 
plattformar. Detta medför i sin tur att om övriga nationer skall koppla på 
utvecklingståget så åker man automatiskt med i en kostnads spiral som 
bara fortsätter åt ett håll – uppåt. Denna extrautgift är det få nationer 
som vill ha eller mäktar med varför balansen i utvecklingen blir något 
snedvriden. Med samma resonemang blir det då tillslut bara en leading 
nation kvar på utvecklingssidan, vilket gör att utvecklingen kommer att 
ske i den nationens intresse. 

                                                 
24 John A. Warden III,” Winning in fast time”, sid 57. Eftersom författaren är amerikan får 
antas att fotbollsplanen skall vara en amerikansk sådan och icke en europeisk. 
25 Detta är en översättning av det engelska ordet Stealth, som är en beteckning på 
avancerade konstruktioner skapade för ätt minska ett föremåls signatur. Det kan vara radar 
signatur, IR signatur osv., allt syftande till att minska upptäcktsmöjligheten av 
plattformen. 
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Sett ur ett annat kostnads perspektiv kan dock luftmakt anses som billig. 
Det blir den om vi tittar på slagfältet. Med tidigare nämnd precisions 
utveckling i bakhuvudet är det inte fel att påstå att det idag är ett relativt 
kostnadseffektivt sätt att tillfoga en motståndare stor skada genom att 
bomba denne från luften. Jämfört med arméförband på backen är 
kostnadsbesparingen betydande, både i pengar, effekt, tid och 
människoliv, där den sistnämnde är ett mycket viktigt argument till 
varför att använda luftmakt. 
Återigen en riktig akilleshäl som om man tittar på den ur fler 
aspektvinklar framstår som en balansakt mellan höga ekonomiska 
kostnader å ena sidan och vinst i stridseffekt å den andra.  
 
- Begränsad uthållighet, eftersom luftstridskrafter förr eller senare 
måste landa för underhåll, förarbyte osv. är begränsad uthållighet ett 
faktum som är svårt att kringgå. Ytterligare att addera till detta är det 
faktum att flygstridskrafter är bra på att tillfoga en motståndare skada, 
men så fort lufthotet är borta kan denne påbörja reparation. D.v.s. 
flygstridskrafter kan inte ta terräng. Därför utnyttjas luftmakt mest 
optimalt i någon form av gemensam operation med andra stridskrafter. 
För att minska effekten av denna minuspost utnyttjas lufttankning, som 
ger extra tid i området. Som bra exempel på detta kan nämnas de Norska 
F16 flygplan som deltog i Afghanistan hade, tack vare 
lufttankningsmöjlighet, en aktionstid i luften på nio timmar! Utan 
lufttankning hade motsv. tid varit max två timmar. 

 
För att summera kapitlet fördelar och begränsningar kan konstateras att den 
tidigare 4-6 ledningen i begränsningarnas favör består i hur man belyser 
problemet. Tittat från rätt håll kan problemet bli en möjlighet. Å andra 
sidan är detta en av de stora fallgroparna som man lätt trillar ned i – det blir 
lätt så att det är superlativen som dominerar och därmed tränger undan de 
faktiska begränsningarna. Därför är det viktigt att ha kunskap och insikt i 
vad som är fördelar och vad som är nackdelar för att därigenom kunna 
utnyttja systemet optimalt Så låt oss inte förblindas av att det gick att 
”förvränga” de negativa sidorna, utan ha vid vidare läsning med både för 
och nackdelar när vi nu skall titta in i teorin bakom ett lyckat användande.  
 

1.2 Vad är förhärskande Luftmaktsteori? 
 
Real exploitation of air power's potential can only come through making 
assumptions that it can do something we thought it couldn't do...We must 
start our thinking by assuming we can do everything with air power, not by 
assuming that it can only do what it did in the past. 

-- Colonel John Warden 
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1.2.1 Inledning 
Då förra kapitlet handlade om vad Luftmakt är skall detta handla om 
förhärskande26 luftmakts teori. Tänk tillbaka på vad du läste om Douhet, 
Trenchard och Mitchell och ha med detta i tankarna vid vidare läsning. 
Utan att avslöja för mycket kan sägas att dagens teori låter ganska lik den 
med några undantag. Om mitt sista påstående är sant, hur kan det komma 
sig att den teoretiska utvecklingen inte har kommit längre, är en berättigad 
fråga att ställa sig. Svaret är minst tudelat, det finns fler anledningar men 
dessa två tycker jag själv är ganska attraktiva. Det första får besvaras av Sir 
Winston Churchill: 

–”Air power is the most difficult of military force to measure or 
even to express in precise terms. The problem is compounded by 
the fact that aviation tends to attract adventurous souls, physically 
adept, mentally alert and pragmatically rather than philosophically 
inclined”27. 

Alltså att Luftmakt lockade till sig praktiker snarare än tänkare bidrog till 
att den teoretiska utvecklingen haltade. 
 
Det andra svaret står den s.k. atom åldern för. Atombombens entré på 
krigsarenan visade på vilket ohyggligt vapen detta var/är:  

”To say that everything burned is not enough. It seemed as if the 
earth itself emitted fire and smoke, flames that writhed up and 
erupted from underground. The sky was dark, the ground was 
scarlet, and in between hung clouds of yellowish smoke…..It 
seemed like the end of the world”28 

Detta uttalande från en överlevande i Nagasaki beskriver väl den oerhörda 
förstörelse som blev resultatet av en bomb fälld av ett ensamt flygplan. 
Styrkan i bomben motsvarade ca 22000 ton trotyl. Ett halvår tidigare 
bombade de allierade den tyska staden Dresden, som får tjäna som 
jämförelse. Där fälldes under två dagar över 1300 allierade bomflygplan 
mer än 3300 ton bomber över staden, många av dessa var brandbomber, 
vilka skapade en eldstorm med temperaturer på 1500oC29. 
 
Dessa två anfall resulterade i ungefär lika många skadade och döda30, 
skillnaden var mängden flygplan och vapen det behövdes för att 
åstadkomma detta. Den teoretiska utvecklingen som skedde under 50, 60 
och 70 talet kom därför att inriktas på hur kärnvapen skulle kunna utnyttjas 
utan att för den skull skapa en global katastrof. Den roll som luftmakt 
skulle spela i ett sådant scenario var i form av vapenbärare. P.g.a. detta 
                                                 
26 Att jag i uppsatsen väljer att benämna just John Boyd och John Wardens teorier som 
förhärskande beror på att dessa går under detta epitet vid Försvarshögskolans kurs 
Operationer, fördjupningskurs 2/FV (KrV C:13) 5p. Om detta är rätt eller ej tål att 
dikuteras, jag motiverar dock mitt val med detta som stöd. 
27 AP 3000, kap 2, sid 1.2.1 
28 Tatsuichiro Akizuki, doktor i Nagasaki, augusti 1945. Hämtat ur ”War” av Lawrence 
Freedman, sid. 43. 
29 http://www.hartford-hwp.com/archives/61/001.html 
30 Ibid, för Nagasaki se http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/n50/disaster/medical-E.html  
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övergavs arbetet med teorier och doktriner hos flygare till förmån för 
förespråkande av vapensystem.31. 
 

1.2.2 John Boyd 
Den första teorin i denna teoridel av uppsatsen kommer att beröra John 
Boyd (1927-1997) och dennes teori kallad OODA-loopen. 
Boyd tjänstgjorde som pilot i Koreakriget och det var under denna period 
som hans teori tog sin början. Han insåg att det måste finnas ett samband 
mellan att segra och förlora, särskilt om man tittade på varför de 
amerikanska piloterna lyckades skjuta ned 10 Mig15 mot en förlust av F-
86, särskilt som Mig flygplanet var snabbare, kunde flyga högre och 
svänga brantare än F-86an. Svaret fanns som fyra viktiga punkter; 

1) Få syn på fienden innan han ser dig. 
2) Var överlägsen i antal. 
3) Manövrera ut din motståndare för att därigenom skaffa dig ett skjutläge. 
4) Ha förmågan att kunna skjuta och träffa under väldigt små tidsrymder. 
 
Dessa faktorer tillsammans med F-86ans bättre manöverförmåga, beroende 
på dess hydrauliska styrsystem, gjorde tillsammans att F-86 var överlägsen 
Mig-15 i luftstrid.32 Lägg märke här till ordet manöverförmåga, det skall 
nu ringa en klocka från kap 1.1.1 sid 4. Jämför här svänga brantare och 
manöverförmåga. Två ord som beskriver samma sak kan tyckas, låt mig då 
påstå följande: det kan sägas att Mig-15 hade högre rörlighet p.g.a. sin 
bättre svängförmåga och bättre acceleration, medan F-86 hade bättre 
manöverförmåga – lättare att byta sväng och därmed riktning – än Mig-15. 
Låter det fortfarande som samma ord? Det är p.g.a. denna tveksamhet jag 
utelämnade ordet manöverförmåga tidigare. 
 
Tillbaka till Boyd. 1976 skrev han en essä med rubriken ”Destruction and 
Creation”33. Denna essä kom att ligga som teoretisk grund för den s.k. 
OODA lopen och är en fortsatt utveckling av Boyds erfarenheter som pilot 
under Koreakriget. Det teorin handlar om är att komma innanför en 
motståndares beslutscykel genom att via en iterativ process anpassa sitt 
beteende så att man tvingar motståndaren att ständigt parera istället för att 
agera. D.v.s. skapa ett övertag och en väg till seger genom att tvinga 
motståndaren till ett handlingsmönster som han inte bestämmer över själv. 
Detta sätt att tänka är alltså sprunget ur ett taktiskt handlande i luftstrid 
men är applicerbart på samtliga i krigföringen förekommande nivåer. 

”In what is perhaps the most well-known feature of Boyd’s theory, 
he contends that all rational human behavior, individual or 
organizational, can be depicted as a continual cycling through four 
distinct tasks—observation, orientation, decision, and action. Boyd 

                                                 
31 Lawrence Freedman ”The first two generations of Nuclear Strategists”, återfinns i 
”Makers of modern Strategy” av Peter Paret. 
32 Hammond T. Grant “The mind of War – John Boyd and American security”, kap. 3, sid 
36. 
33 http://www.maxwell.af.mil/au/aul/aupress/SAAS_Theses/Fadok/fadok.pdf  
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refers to this decision-making cycle as the “OODA loop.” Using 
this construct, the crux of winning vice losing becomes the 
relational movement of opponents through their respective OODA 
loops. The winner will be he who repeatedly observes, orients, 
decides, and acts more rapidly (and accurately) than his enemy. By 
doing so, he “folds his opponent back inside himself” and 
eventually makes enemy reaction totally inappropriate to the 
situation at hand. The key to attaining a favourable edge in OODA 
loop speed and accuracy (and, hence, to winning instead of losing) 
is efficient and effective orientation.”34 

På bild nr 1 ses OODA loopen i sin helhet. En inte helt självklar bild kan 
tyckas, varför en närmare förklaring är nödvändig. 
 
 

 
Bild 1 
 
 
Denna beslutscykel består av fyra faser, Observation, Orientation, 
Decision, Action. Översatt till svenska blir detta, upptäcka – bedöma – fatta 
beslut – agera.35 
 
För att fördjupa oss i teorin kommer här en genomgång av de olika faserna 
i kronologisk ordning. Då teorin är sprungen ur en jaktpilots sätt att se på 
motståndaren och sättet att besegra denne kommer jag att först relatera de 
olika faserna till just luftstrid för att på ett konkret sätt beskriva vad som 
menas, för att sedan i sammanfattningen av avsnittet koppla de olika 
faserna till mer allmängiltiga krigföringsexempel. 
 
Upptäcka: Ursprunget till denna punkt kommer ur det faktum Boyd 
kunde konstatera, ju tidigare en motståndare kunde upptäckas desto större 
var chansen till att avgå med segern. Det optimala förhållandet var att 
upptäcka motståndaren utan att denne upptäckte dig. Segern var i sådana 
fall given. Till sin hjälp för att lyckas med detta har piloten framför allt två 

                                                 
34 Ibid, sid 16. 
35 Militärstrategisk doktrin 2002, kap 7, sid 86. 
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sensorer, sina egna ögon och sin radar. I denna del av luftstriden är 
dessutom stödet från en flygstridsledare av mycket stor betydelse, då denne 
”ser” längre än vad flygplanets radar gör p.g.a. kraftfullare markbaserad 
eller luftburen radar och kan därigenom leda in piloten mot en punkt 
varifrån denne själv kan upptäcka motståndaren. 
 
Bedöma: I denna fas bearbetas den information av situationen som 
samtliga sensorer ger. Det kan vara sådant som antal fientliga flygplan och 
typ samt deras höjd, fart och kurs. Dessa ingångsvärden måste vägas mot 
bl.a. eget antal flygplan, tillgänglig beväpning, egen kurs höjd och fart. 
Eftersom det relativa fartförhållandet flygplanen emellan gör att närmande 
hastigheten blir hög, är tidigare nämnda parametrar något som ändrar sig 
kontinuerligt och en ständig omvärdering av situationen är därför 
nödvändig. Alltså konstruerar piloten, utifrån sin information, en mental 
modell av vad som är den troliga verkligheten och vad som borde vara det 
bästa sättet att agera på. Detta skapar det Destruktion/Creation förhållande 
som finns beskrivet i bild 1. Följande är taget ur Militärstrategisk Doktrin: 

”Boyd betonade att mentala modeller av verkligheten med 
nödvändighet är ofullständiga genom att de bygger på föränderliga 
observationer. Vidare uppstår fel i våra observationer eftersom 
våra frågeställningar baseras på ofullständiga modeller. Att 
upprätthålla korrekt lägesuppfattning kräver således, enligt Boyd, 
att man gör bedömningar ur perspektiv som inte omfattas av en 
aktuell modell av verkligheten. Varje konstruktion (creation) av 
korrekta modeller av omgivningen förutsätter således rasering 
(destruction) av tidigare modeller. Övertag kan följaktligen uppnås 
genom att angripa motståndarens förmåga till nedbrytning 
respektive konstruktion av mentala modeller.”36 

Alltså en ständigt föränderlig, iterativ process som hela tiden strävar efter 
att förbättra sig själv och sin uppfattning, för att därigenom skapa ett 
övertag gentemot motståndaren. För piloten är även erfarenhet en viktig 
parameter i detta snabba förlopp då den ger honom förutsättningar att 
snabbt skapa sig en uppfattning om den mest troliga verklighetssituationen. 
 
Fatta beslut: Här fattas, med tidigare processer som underlag, beslut om 
vad som skall göras. Detta behöver inte vara bara ett beslut utan är i själva 
verket en serie av beslut. I luftstridsfallet kan det till att börja med vara att 
ändra några av de förändringsbara parametrarna höjd, fart och kurs för att 
därigenom skaffa sig ett fördelaktigare läge gentemot motståndaren och på 
så sätt hindra denne att upptäcka dig. Eftersom omvärlden ständigt är under 
förändring är även denna process iterativ, det är viktigt att inse att fattade 
beslut är något som kommer att behöva omvärderas för att därigenom 
påverka motståndaren i dennes beslutsprocess. Ett ”stelbent” uppträdande i 
denna process är en garanterad väg mot förlust. Likaledes är vägen till 
seger garanterad om motståndaren påverkas i denna process, dvs. förmågan 
att fatta beslut är satt ur spel eller att han är så påverkad att han fattar 

                                                 
36 Militärstrategisk Doktrin 2002, kap 7, sid 87. 
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felaktiga beslut. Det är detta som populärt brukar kallas att agera innanför 
motståndarens beslutsprocess. 

”to exploit variety/rapidity while maintaining harmony/initiative, 
thereby 
to get inside the adversary’s OODA loops, thereby 
to magnify the adversary’s friction and stretch out his time (for a 
favourable mismatch in friction and time), thereby 
to deny the adversary the opportunity to cope with events/efforts as 
they unfold.”37 

Agera Att agera i enlighet med nyss tagna beslut, men också snabbt 
analysera vad denna handling fick för effekt, påverkar den motståndaren, 
leder den mot målet, vad måste ändras? Alltså en återmatning från agera 
processen till observera. OODA loopen upprepar sig därmed självt intill 
dess att målet är nått. Om detta sätts i sammanhanget kurvstrid, kan agera i 
detta fall jämföras med att manövrera sitt flygplan till ett läge för 
bekämpning av motståndaren. Ett manövrerande som inte är ett planlöst 
svängande utefter hur motståndaren svänger utan en produkt av en snabb 
process som syftar till att manövrera till ett skjutläge samtidigt som 
motståndarens agerande styrs av ditt handlande. 
 
En sammanfattning av Boyds teorier kopplat mot en krigsskådeplats ger; 
för att lyckas i krigföring är det 1) mycket viktigt att ha så god uppfattning 
om motståndaren som möjligt. Alla möjliga hjälpmedel för att skaffa denna 
omvärldsbild måste nyttjas. Då denna inhämtning är grunden för 
kommande handlande blir resultatet av fortsatt strid direkt beroende av 
denna process. 2) Utifrån given information skapa sig en bild av 
”verkligheten”, en bild som kommer att förändras allteftersom ny 
information ges. Denna föränderliga omvärldsuppfattning skall ligga som 
underlag för 3) beslut om vidare åtgärder mot fienden, beslut som då de 
grundas på en föränderlig omvärld måste kunna ändras allt eftersom 
ingångsvärdena för dessa ändras. 4) Agera i enlighet med tagna beslut. 
Eftersom de övriga processerna är föränderliga, krävs en möjlighet till ett 
flexibelt agerande för att därigenom undvika ett stereotypt uppträdande. 
Det är mycket viktigt att återmata resultaten av agerandet till början av 
processen för att denna skall leda till seger. 
 
Hela detta sätt att inhämta information, bearbeta, besluta och agera är en 
mental process som kräver en kunskap och medvetenhet som rätt utnyttjad 
skapar goda förutsättningar för seger. Att kalla det för krigföringens 
schackspel är inte helt fel då schack är en mental kamp mellan två 
motståndare, det finns en hake dock och det är det i schack endast är tillåtet 
att göra ett drag i taget. Finessen med OODA loopen är att via en serie 
åtgärder riktade mot motståndaren och dennes beslutsprocess få honom att 
fatta felaktiga eller inga beslut alls. Snarare en krigföringens fäktmatch, 
som via finter och bindningar får motståndaren ur balans och därmed 
skapar förutsättningar för seger. 

                                                 
37 Grant T. Hammond, kap. 10, sid. 165. 
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1 Leadership
2 Processes
3 Infrastructure
4 Population
5 Agents

Bild 2

 
Problemet med OODA loopen som teori är att Boyd utvecklade denna 
genom en serie föreläsningar, varför det finns begränsat med litteratur som 
behandlar och beskriver denna mycket komplexa teori. Detta har gjort den 
till något av en esoterisk teori38, vilket gör att den attraherar tänkare snarare 
än praktiker. Med Churchills citat från början av avsnittet ter sig detta 
lovande eftersom han efterlyste just detta. Med andra ord är luftmaktsteorin 
på rätt väg när det gäller den teoretiska utvecklingen. 
 
Från John Boyd skall vi nu gå vidare till John A. Warden III för att 
därigenom sluta cirkeln när det gäller förhärskande luftmaktsteori. Efter 
avsnittet om Wardens teori följer en sammanställning av bägges teorier 
samt en koppling av dessa mot tidigare genomgångna grundläggande 
egenskaper samt fördelar och nackdelar med luftmakt, för att därigenom 
summera upp det hela och belysa möjligheterna att med luftmakt av idag 
lösa ut genomgångna teorier, innan dessa prövas på ett verkligt skeende. 
 

1.2.3 John A. Warden III 
 
John Warden var även han pilot i det amerikanska flygvapnet och har som 
sådan stridserfarenhet från Vietnam. 1986, tio år efter Boyd alltså, skrev 
han ”The Air Campaign: Planning For Combat”. Innehållet i denna 
sammanfattas bra av David S. Fadok: 

”The main theme of The Air Campaign is that airpower possesses a 
unique capacity to achieve the strategic ends of war with maximum 
effectiveness and minimum cost. Airpower’s inherent speed, range 
and flexibility allow it to strike the full spectrum of enemy 
capabilities in a swift and decisive manner.”39 

Lägg märke till orden speed, range and flexibility. Nu börjar så smått 
bitarna mellan luftmakt, dess egenskaper samt teorin bakom dess 
användande att falla på plats. Innan vi slutligen kopplar ihop allt samman 
skall vi först ta en djupare titt i Wardens teori. 

1988 utvecklade Warden sin teori 
ytterligare genom att analysera 
motståndaren som ett system av system. 
I en femringsmodell (bild 2) identifierar 
han motståndarens olika beståndsdelar 
och dennes av varandra beroende 
system. Genom att angripa dessa olika 
beståndsdelar, helst samtidigt, skapas 
en systemchock och motståndaren 

kollapsar. 
 

                                                 
38 “The Paths of Heaven”, Lt Col David S. Fadok “John Boyd and John Warden: 
Airpower’s Quest for Strategic Paralysis”, sid 368. 
39 Fadok, sid 372. 
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Bakgrunden till att lyckas identifiera vad som skall anfallas och inte, ligger 
i förmågan att korrekt identifiera varje rings olika Centers of Gravity, av 
Warden definierat som ”that point where the enemy is most vulnerable and 
the point where an attack will have the best chance of being decisive.”40 
Alltså finns det flera centers of gravity för varje ring och förmågan att 
korrekt dentifiera och angripa dessa skapar förutsättningar för framgång. 
 
Vi skall nu titta vidare på varje ring för sig och sedan på helheten, för att 
därigenom skapa en djupare insikt och förståelse för Wardens teori. 
Informationen angående dessa är hämtade ur Wardens senaste bok 
”Winning in fast time” samt Wardens föreläsning vid FHS 2003-01-27. 
Om vi börjar inifrån själva kärnan av och går utåt blir det enligt följande: 
 
Leadership / components that set direction for the system 
Denna innersta kärna definierar Warden som  

“The Leadership ring of the nation-state includes the most senior 
official like a president or a prime minister. However, there are 
many others who affect the direction of the system.    Media, the 
congress, financial powers, and the courts. Their respective 
decisions and actions give direction to the country.”41 

Alltså den politiska ledningen och den politiska viljan, samt inflytelserika 
beslutsfattande instanser. Syftet med att angripa denna är att lamslå den 
beslutsfattande delen av en nation och dess ledning och därigenom ta bort 
förmågan att leda och styra. 
 
Processes / components that convert energy within the system 

“In the nation-state, there are key energy-conversion processes like 
communications…; agriculture…; and electricity generation… 
Without such processes, the nation-state system soon falls into 
disarray.”42 

I denna andra ring kommer förmågan att korrekt identifiera centers of 
gravity att vara av stor betydelse. Om denna inte är utvecklad kommer 
snabbt antalet mål att angripa växa lavinartat. Ett bra exempel på ej 
utvecklad sådan förmåga är den underrättelseofficer som tio dagar in i 
Gulfkriget ansåg att kampanjen riktad mot Iraks elektricitetsförsörjning var 
totalt misslyckad eftersom endast 10 procent av möjliga mål var beskjutna. 
Warden frågade då denne  

”if he had been watching television the night the war began and 
had seen the lights go out in Bagdad, he responded “Sure”. And 
had he seen lights in anyplace else in Irak? No he hadn’t. He was 
then asked, “Doesn’t the fact that all the lights were out probably 
mean that the campaign against electricity was close to being one 
hundred percent successful?” He counterd, “that conclusion is 

                                                 
40 Fadok, sid 372.  
41 John A. Warden III, Leland A. Russel, Winning in Fast Time, sid 116. 
42 Ibid, sid 117 
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ridiculous. Do the math. Two hundred targets! Twenty hit. That’s 
ten percent and that equals failure! Goodbye!”43 

Denne man hade ingen kunskap om den teori och urvalsprocess som låg 
bakom de attacker som gjordes. För honom var alla mål bombvärdiga, 
medan Wardens team hade identifierat dem via femringsmodellen och däri 
liggande centers of gravity. Man kan hoppas att han nu mer har läst sin 
läxa. 
 
Infrastructure / components that hold the system together 
I denna ring talar Warden om  

”In the nation-state, the infrastructure consists of highways, 
railroads, airports, canals, and a variety of other visible, physical 
things”44 

Att tänka på vid angrepp av dessa mål är att om en invasion är förestående 
kan det vara bra att kunna använda just sådana funktioner som dessa mål 
utgör. Det är då en fördel att använda en modell som Wardens eftersom 
man i den tittar på helheten och inte bara en specifik typ av mål och därför 
kan öka intensiteten på något annat område.  
 
Population / components that can be classified by function 

”In the nation-state, the population consists of various 
demographic groups, each of which has certain shared attributes 
and preferences. There are a variety of classifications, including 
gender, ethnicity, education level, economic status, professional 
affiliation and so on.”45 

I denna ring handlar det om att påverka befolkningens vilja till att göra 
motstånd. Alla är förmodligen inte anhängare av den styrande 
regeringen/regimen, alla är inte anhängare av krig osv. Det går därför att 
påverka befolkningen i olika utsträckning. Dock är detta en mycket 
omtvistad punkt. Det är, vill jag hävda, i princip omöjligt att förutse hur en 
individ/befolkning skall reagera och det är därför oerhört svårt att förutsäga 
utgången av åtgärder inom denna ring. Som kontrast kan jämföras med 
cirkel tre, en bro ligger där den ligger och kräver max två bomber för att 
vara förstörd, en given utgång. För att nå verkan inom denna fjärde ring är 
det inte nödvändigtvis bomber som skall användas utan här är det snarare 
informationsoperationer som skall användas. Riktade media sändningar 
både i radio och tv, påverkan via flygblad, tidningsartiklar osv. allt detta för 
att i största möjliga utsträckning påverka den folkliga viljan.  
 
 
 
 
 

                                                 
43 Ibid, sid 97 
44 Ibid, 118 
45 Ibid, 119 
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Agents / components that actively promote and defend the system 

“In the nation-state, the agents would include the military and 
police, as well as the various government agencies that are 
chartered to either promote or defend the agenda of the system”46 

Det är I denna femte och sista ring som de militära styrkorna samt 
polisväsendet kommer. Att de gör det beror på att för att påverka dessa 
krävs stora kraftansträngningar. Dessa kostar i liv, tid och pengar, 
ansträngningar som utförda i de inre ringarna får större effekt mot samma 
mängd energi. Warden uttrycker detta som: 

”it simply means that an equivalent amount of energy expended to 
change the inner rings will likely have more effect…Concentrating 
efforts on the fifth ring – the place where “tactics” are most 
concentrated – rarely has significant or sustained payoff without a 
substantial cost.”47 

Sammanfattningsvis kan sägas att Wardens femringsmodell är ett sätt att 
strukturera upp en motståndare för att därigenom kunna analysera denne 
och dess svagheter. Den är dessutom ett verktyg som genom sin indelning 
pekar ut vad som är viktigt att anfalla, noteras bör att militära styrkor 
kommer på femte plats i detta sammanhang och bör sådeles inte vara 
huvudanfallsmålet. Viktigt att komma ihåg är också tanken bakom hela 
teorin, att titta på sin motståndare som ett ”system av system” för att på så 
sätt inse att allt på ett eller annat sätt hänger ihop och att åtgärder riktade 
mot en viss typ av mål kan få effekter i hela systemet. För att lyckas med 
att besegra sin motståndare enligt denna modell förordar Warden det han 
kallar parallella attacker. Det är attacker utförda mot flera mål samtidigt 
och dessutom samtidigt mot mål ur varje ring48. Detta för att skapa ett 
tillstånd av paralysering och chock hos motståndaren. 
 
Jag gjorde liknelsen med schack och fäktning för att beskriva Boyd. För att 
göra samma sak med Warden kan hans modell närmast liknas vid ett 
hagelskott som genom samtidiga träffar över ett stort område (parallella) 
skapar chockverkan och därmed hjärtstillestånd hos djuret. Det är bara det 
att Wardens hagelskott stannar inte på ytan, den yttre ringen, utan har 
penetrerande verkan för att därigenom på djupet påverka alla vitala organ 
samtidigt. 
 
Detta om Warden, men var kommer Luftmakt in i det hela då? Det är det 
som nästa kapitel handlar om. 
 

1.3 Luftmakt och förhärskande luftmaktsteori – en 
sammanfattning. 

Till att börja med skall jag ställa frågan; hur kan jag med säkerhet påstå att 
Boyd och Wardens teorier är de som är förhärskande? Svaret på denna 
                                                 
46 Ibid, 120 
47 Ibid, sid 121 
48 Ibid, sid 142 
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fråga består av flera olika ”bevis”. 1) De är de enda framstående moderna 
teoretikerna och har som sådana medverkat till doktrin, taktik och 
vapenutveckling de senaste 25 åren. 2) De är bägge ”combat proven”, 
senast i den just nu pågående konflikten i Irak. Boyd genom att ha influerat 
US Marine Corps manual “Warfighting” FMFM-1 49 och Warden genom 
sin Fem Rings modell. 3) De är bägge föremål för böcker som försöker 
påvisa svagheter i deras teorier. Något som krävs av en teori för att den 
skall kunna kallas teori är att den kan motsägas.50 4) Se fotnot 26. 
 
För att koppla ihop Boyd och Warden med Luftmakt kommer jag att ställa 
upp dem i en matris för att på så sätt skapa en lättöverskådlig bild och 
därmed också göra en sammanfattning om luftmakts bidrag till att lösa ut 
respektive teori. Är det nödvändigt, kan man kanske fråga sig. Mitt försvar 
till detta är att eftersom bägges teorier är allmängiltiga, samtidigt som 
denna uppsats riktar sig mot förhärskande luftmaktsteori anser jag att det är 
nödvändigt att ytterligare förtydliga sambandet genom en dylik 
uppställning. 
 

Boyd Luftmakt; grundläggande egenskaper, fördelar och begränsningar 
Upptäcka 

Bedömma 

Fatta beslut 

Agera 

Med sitt perspektiv, hastighet och sin räckvidd kan 
luftstridskrafter med sina sensorer snabbt och i realtid avspana 
och verka över stora områden. Denna informations inhämtning 
medför möjligheten att skapar en ”nära realtid” uppfattning av 
läget, vilket i sin tur ligger till grund för beslut och insats. 
Eftersom omvärldsbilden är föränderlig måste luftstridskrafterna 
med sin responsförmåga, flexibilitet och mångsidighet snabbt 
kunna reagera på ändrade förhållanden. Basberoende kan skapa 
problem då ändrade beslut och förhållanden kräver uthållighet. 
Något som kan kräva lufttanknings möjlighet. Den begränsade 
lastförmågan kan motverka möjligheten till ett flexibelt 
uppträdande eftersom olika uppdrag kräver olika sorters vapen. 
Informationsbehovet är även det en kritisk faktor då 
beslutsfattandet under själva genomförande fasen av ett uppdrag 
oftast ligger hos den enskilde föraren. Kombinerat med räckvidd 
medför detta ett sensorbehov utöver den räckvidd som 
markbundna sådana har, vilket skapar ett behov av flygande 
radar. Ömtåligheten skapar ett behov av bakgrundsstörning för 
att därigenom öka egenskyddet för att kunna agera och verka. För 
att ytterligare öka förmågan att snabbt kunna verka och på så sätt 
påverka motståndaren i dennes OODA loop är tempo 
eftersträvansvärt, något som kan uppnås genom en central 
ledning för att samordna insatsledning som grundas på Upptäckt, 
bedömning, beslutsfattande och agerande. Kort sagt Luftmakt 
och OODA loopen. 
 
 

                                                 
49 Grant T. Hammond, sid 194.  
50 C-G Ebbhagen, ”Vetenskaplig metod”, informationsblad, sid 2. 
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Warden 
Ring 1 
Ring 2 
Ring 3 
Ring 4 
Ring 5 

Perspektiv, hastighet och räckvidd skapar möjlighet att snabbt 
verka över ett stort område, något som tillsammans med 
mångsidighet skapar förutsättning att genomföra parallella 
attacker. Dessa bygger som nämnts på samtidighet mot olika 
typer av mål, vilket kräver noggrann planering för att lyckas. Rätt 
använt kan detta sätt att anfalla snabbt ge avgörande resultat. 
Dock kräver det stora resurser framförallt under genomförande 
fasen. Ett samtidigt genomförande kräver timing och tempo, 
något som kan påverkas av basberoende – långa 
anflygningssträckor ger begränsad uthållighet. Detta kräver 
tankerflygplan. Begränsad lastförmåga kräver ett antal olika 
typer av flygplan – jaktflygplan till jaktsvep och jaktskydd, 
attackflygplan till attackföretag. En gemensam lägesbild är 
nödvändig för att i realtid samordna de olika flygföretagen och 
för att tillgodose informationsbehovet. Mängden och 
komplexiteten i ett sådant genomförande kan få direkta 
konsekvenser för flexibilitet i och med att en liten störning för 
något företag kan få stora konsekvenser för genomförandet av 
hela operationen som sådan. Den tekniska utvecklingen har 
skapat förutsättningar att med precisionsvapen slå mot olika 
centers of gravity på ett mycket effektivt sätt med så få enheter 
som möjligt, vilket innebär att förutsättningarna att lyckas med 
att skapa systemchock hos motståndaren därmed också ökat. Kort 
sagt Luftmakt och Warden. 

 
Denna sammanställning med Boyd och Warden bredvid varandra, kopplat 
mot luftmakt, tycker jag påvisar möjligheten att med luftmakt tillämpa 
bägges teorier, samtidigt som uppställningen även visar på vikten att ha 
insikt i både fördelar och begränsningar för att kunna tillämpa teorin i 
praktiken. Det uppställningen också gör är att ge en möjlighet att direkt 
jämföra teorierna mot varandra. 
 
Som synes blir genomförande delarna väldigt lika, sättet att tillämpa teorin 
blir p.g.a. Luftmakts inneboende fördelar och begränsningar tämligen 
unisont. Vad som däremot framgår av en teoretisk jämförelse är att då 
Boyds teori går ut på att påverka en motståndare så att dennes handlande 
blir irrationellt syftande mot handlingsförlamning, kräver den en snabb 
centraliserad och flexibel ledning. Den kan därmed sägas vara process 
orienterad. Wardens teori är mer fokuserad på målvalsprocessen för att 
genom parallella attacker skapa systemchock hos motståndaren. Den kan 
därmed sägas sikta på fysisk destruktion och därmed total kollaps.  
 
Uttryckt på ett annat sätt kan sägas att Boyds teori passar både en offensiv 
och en defensiv krigföring, då den är konstruerad för att kunna reagera på 
ett skeende, något som den som blir anfallen eller tvingas till ett defensivt 
uppträdande har nytta av. Att genom anpassning och snabbhet i tanken 
kombinerat med ett flexibelt uppträdande kunna manövrera ut en 
motståndare. En form av manövertänkande alltså. Wardens teori däremot 
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bygger på en omfattande analys av motståndaren för att genom ett offensivt 
uppträdande kunna slå ut denne, en tidskrävande planering som skapar 
mindre utrymme för flexibilitet och därmed förmåga att reagera i stället för 
att agera. 
 
Ytterligare ett sätt att beskriva saken är att Boyds teori lämpar sig väl för 
offensivt/defensivt uppträdande med jaktflyg. Det är en ständigt föränderlig 
miljö, där framgång bygger på tidig upptäckt och förmågan att fatta snabba 
beslut. Ett uppträdande som inte går att planera, i den mån att insatsbeslut, 
målval och målfördelning hanteras i enlighet med den uppkomna 
situationen. Wardens teori å andra sidan lämpar sig väl för ett uppträdande 
i attackrollen, där målval och målfördelning planeras noga i förväg mot 
fasta eller relativt långsamma mål, mål som om dom inte ligger still, i varje 
fall rör sig relativt långsamt. 
 
Det är denna skillnad teorierna emellan som ligger till grund av val för 
objektet till dess prövning. Själva undersökningen skall omfatta, en 
prövning av teorierna där ett offensivt uppträdande – Warden, möter ett 
defensivt uppträdande –Boyd. Observera att avsikten inte är att påstå att 
den ena teorin är bättre än den andra utan det är en prövning av teorierna 
var för sig. Valet av Slaget om Storbritannien som undersökningsobjekt för 
detta är passande ur flera aspekter.  

1. Det är ett isolerat flygkrig, där inga andra vapenslag figurerar. 
2. Det är en verklig händelse med stort historiskt värde. 
3. Slaget är väldokumenterat. 
4. Det är ett offensivt attackerande Tyskland, mot ett defensivt 

jaktförsvarande Storbritannien. 
5. Då Boyd och Warden är förhärskande idag, bör rimligtvis deras 

teorier kunna prövas på en historisk händelse, även om det rör sig 
om en drygt 60 årig företeelse. 

1.4 Frågeställning  
Allt det jag gått igenom hittills låter bra i teorin, varför det nu är dags att 
pröva dessa mot verkligheten. Jag ställer därför följande fråga. 
 
Fråga: Håller dessa teorier för en prövning på en verklig 
händelse? 
 

2. Boyd, Warden och Slaget om Storbritannien 
 
Innan jag börjar själva undersökningen skall jag först kort förklara 
innehållet i detta avsnitt. Min avsikt med denna del är som sagt inte att 
ställa Warden mot Boyd för att därigenom pröva vilken av teorierna som 
framstår som bättre än den andra, utan metoden att pröva dessa på ett 
verkligt skeende syftar endast till att pröva dem var för sig. Jag kommer 
därför att inrikta mig på att belysa vad som skedde under Slaget om 
Storbritannien, uppdelat i tidsperioder som markerar ändringar i beteende 



Mj Mikael Månsson  24(52) 
FHS ChP 01/03 

under kriget. Därefter kommer jag, efter varje skede, att kommentera detta 
i form av slutsatser gjorda efter vad som skedde, det faktiska resultatet och 
hur teorierna bär sig i sammanhanget. Beskrivningen av faserna kommer 
att vara av övergripande karaktär för att detta inte skall bli en detaljerad 
krigsåtergivelse, det finns åtskilligt med bra böcker som beskriver detta. 
Den datum indelning jag har på de olika faserna varierar lite mellan olika 
författare, jag har därför valt att anamma den som återfinns på RAF 
officiella hemsida. 
 

2.1 Tyskland och Storbritannien juli 1940, lite bakgrundsfakta. 
Luftkriget Tyskland och Storbritannien emellan uppkom som en 
nödvändighet att från tysk sida skaffa sig luftherravälde över engelska 
kanalen innan en invasion kunde företas. Utan luftherravälde skulle en tysk 
överskeppning vara ett lätt mål för den starka brittiska flottan, bestående av 
ubåtar, jagare, kryssare och slagskepp, som tillsammans med flyget snabbt 
skulle sänka varje sådant försök.  
 
Det brittiska luftförsvaret, Fighter Command51(FC) var sommaren 1940 
uppbyggt så att det skulle kunna luftförsvara hela Storbritannien, med en 
tyngdpunkt kring London. England var uppdelat i 4 eskadrar, 10, 11, 12 
och 13. Varje eskader var därefter indelad i ett antal mindre sektorer där 
varje sektorflottilj hade ansvaret för luftförsvar av sin sektor52. Vid tiden 
för slagets början var dock inte den 10 operativ ännu. 
 
Tyskland å sin sida hade efter sitt lyckade fälttåg mot Frankrike och 
Beneluxländerna fått tillgång till flygbaser i dessa. Totalt engagerades tre 
Luftflotten i kriget mot England, dessa var Luftflotte 2 och 3 samt 5. Den 
sistnämnda baserade i Danmark och Norge och deltog endast vid ett 
egentligt tillfälle. Luftflotte 2 hade sitt huvudkvarter i Bryssel och dess 
flygförband baserade i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike norr om 
Seine. Luftflotte 3 hade sitt högkvarter i Paris och sina förband baserade i 
västra Frankrike. Det var dessa två Luftflotten som skulle bära den tyngsta 
bördan i slaget.53 Styrkeförhållandet på luftsidan Luftflotte 2 och 3 samt 
Fighter Command emellan såg den 1. Juli ut enligt följande; 

Luftwaffe RAF/FC 
1131 Bombplan 
316 Störtbombare 
809 Enmotoriga Jaktplan 
344 spaningsplan och Jaktbombare 

462 Hurricane 
279 Spitfire 

 
 

Av de tyska flygplanen var vid denna tidpunkt ca 2/3 tillgängliga, p.g.a. 
ombasering till sina nyerövrade baser i tidigare nämnda länder. För brittisk 

                                                 
51 RAF var uppdelat i Fighter Command (Jaktflyg), Bomber Command (Bombflyg) 
Coastal Command (Marinflyg) och Training Command (Utbildning). 
52 Michael Tamelander ”Slaget om Västeuropa – Flygkrig, strategi och politik sommaren 
1940, sid. 226. 
53 Edward Jablonski ”Air War”, book II, sid 85. 
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del var tillgängligheten ungefär samma.54 Den brittiska nyproduktionen låg 
vid denna tidpunkt på ca 100 Hurricanes och 60 Spitfires per vecka. Vad 
som var allvarligare än flygplanunderläge för engelsmännen var de 
förluster man haft i Frankrike månaderna innan. Under maj och juni hade 
man rapporterat 284 piloter som döda, fångar eller saknade samt 63 svårt 
skadade55. Ett flygplan gick att bygga nytt, en förlorad pilot var betydligt 
svårare att ersätta.  
 
För engelskt vidkommande fanns förutom flygplan en annan viktig resurs – 
Radio Detection and Ranging – RDF, den brittiska utvecklingen av vad 
som i dag kallas radar. De var inte först med att utveckla denna uppfinning, 
såväl Amerika, Japan och Tyskland arbetade med den. Det var dock 
engelsmännen som var först att utveckla ett stridsledningssystem med 
denna som komponent. 
 
Själva radarkedjan bestod av två olika stationstyper, Chain High CH,som 
med en räckvidd på ca 200km, som kunde upptäcka mål från tusen meter 
och uppåt över Frankrike och Belgien samt Chain Home Low CHL, med en 
räckvidd på ca 80km, som såg mål på låg höjd56. Ett problem med dessa 
stationer var att de var riktade ut mot vattnet och kunde följaktligen ej se 
mål när dessa väl passerat kusten. För att kompensera för detta fanns 
Observer Corps, frivilligpersonal som utrustade med kikare och 
igenkänningsmanualer samt instrument för avstånds och höjd uppskattning 
observerade vad som föregick i luften ovanför dem. 
 
Dessa två komponenter radar och ögonspaning var första delen i det 
brittiska stridsledningssystemet, som förtjänar en genomgång innan vi går 
vidare till vad som skedde. Informationen från RDF kedjan gick in till det 
så kallade filterrummet i Fighter Commands högkvarter. Där fördes 
informationen samman på en stor karta. Färgmarkörer med sifferangivelser 
och pilar markerade egna och fientliga styrkor, deras höjd, riktning och 
numerär. Det fientliga läget utvärderades därefter genom att jämföra 
informationen från flera stationer. Här gjordes även urskiljning av vad som 
var eget eller fientligt flyg.57 När informationen bearbetats I filterrummet 
gick den vidare till Fighter Commands- och den berörda eskaderns 
ledningscentraler samt till alla sektorer under samma eskader. 
Observationerna från Observer Corps gick direkt till eskaderledningen och 
de närliggande sektorerna. Eftersom informationen från dem kom när 
fientligt flyg redan passerat in över kusten behövde denna information inte 
passera filterrummet. Med denna information som underlag beordrade 
eskaderns ledningscentral vilka sektorer som skulle larmas samt vilken 
beredskapsgrad dessa skulle ha. När detta var gjort lämnades kontrollen 
över till jaktstridsledare i de berörda sektorerna. De var deras uppgift att se 
till att jaktflygplanen startade mot patrullbana eller leda dessa till kontakt 

                                                 
54 Tamelander., sid. 240. 
55 T.C.G. James ”The Battle of Britain”, sid. 7 samt sid. 21. 
56 Jablonski, sid. 89. 
57 Genom att i flygplanen placera en låda som gjorde ekot på radarskärmarna dubbelt så 
starkt, kunde vän skiljas från fiende. Kallat Identification Friend or Foe (IFF). 
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med fienden. Sista länken i denna kedja var piloternas lägesrapport till 
sektorerna. Denna skedde i form av en automatiserad sändning varje minut, 
som registrerades av tre markmottagare i varje sektor och 
lägesinformationen gick därefter till stridsledningscentralen.58 
 
Det är inte svårt att så här i efterhand vara imponerad av detta 
stridsledningssystem. Ett genialt ledningssystem, vars sätt att fungera står 
sig än idag. P.g.a. sin relativa komplexitet var det också ett system som 
krävde övning för att fungera som tänkt, något som man skulle få som vi 
skall se strax. 
 
Sammanfattat kan sägas följande, Luftwaffe mönstrade i huvudsak två 
Luftflotten, bestående av jakt, bomb och spaningsflyg mot RAF/FC jaktflyg 
och jaktstridledning. Översatt till Warden och Boyd blir slutsatsen av 
styrkejämförelsen och utgångsvärdena enligt följande; 

Luftwaffe – utrustningsmässigt, baseringsmässigt och numerärt kan sägas 
att man hade ett bra slagläge mot Storbritannien. Med sitt flyg frambaserat 
i Beneluxländerna och Frankrike kunde man med bombflyget utan problem 
nå större delen av södra England. Man hade alltså möjlighet att därifrån 
styrkekoncentrerat påverka samtliga ”ringar” hos Warden. Med jaktflyget 
var det värre ställt då räckvidden på den enmotoriga jakten var begränsad 
till mellan 10 till 30 minuter över engelskt fastland, beroende på vindar och 
andra väderbetingelser. Detta medförde att bombbesättningarna kunde 
räkna med jaktskydd endast under anflygning och inledningsfasen av sina 
anfall. Kom då ihåg min genomgång av de teorier som var förhärskande då 
och den övertro på bombflyget och dess förmåga att alltid komma igenom, 
med vilket detta till del kan förklaras. Kom även ihåg vikten av att ha 
förståelse och kunskap om fördelar/begränsningar. Ledningsmässigt var 
man bra organiserade och hade dessutom god träning på struktur och 
ordergivning efter de stridigheter man varit inblandade i hittills. 
 
Fighter Command – dess organisation och struktur passar OODA loopen 
som handsken. Vad man dock saknade var erfarenhetskomponenten i 
bedöma fasen, en mycket viktig detalj för att snabbt kunna fatta rätt beslut i 
en tidskritisk situation. Visst hade man varit i strid i Frankrike, men det 
man varit med om där berörde dock inte den nyss beskrivna 
ledningskedjan, utan hade mest gett stridstekniska erfarenheter flygplan 
mot flygplan. Dessutom led man av förlusten av piloter som tidigare 
nämnts. 
 
Värt att observera är Observer Corps funktion i denna teori. Egentligen är 
det en observation och som sådan borde den alltså komma till filterrummet. 
Men eftersom informationen ej gör någon nytta där går den istället rakt in i 
bedömande processen i eskaderns ledningscentral. Med denna information 
påverkas destruction/creation processen eftersom OC informationen bidrar 
till att löpande skapa en bild av vad som sker och alltså stöttar i ett kritiskt 

                                                 
58 Hela återgivningen av RDF och stridsledningen är en sammanfattning av sid. 233-238, 
ur Tamelander. 
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skede och underlättar därmed förmågan att göra en korrekt bedömning av 
situationen. 
Med detta som bakgrund är det dags att belysa vad som skedde. 

2.2 Fas 1, 10 juli – 7 augusti 
Den 10 juli är det engelska startdatumet för Slaget om Storbritannien, det 
tyska är satt till den 24 juli. Dock hade order i största hemlighet utgått till 
samtliga tre försvarsgrenar den 2 juli att påbörja planera för en invasion av 
England. Den slutgiltiga ordern, Direktiv 16, för denna operation med 
kodnamn Seelöwe (sjölejon) kom först den 16 juli, där följande stod att 
läsa; 

”Eftersom England, dess hopplösa militära situation till trots, 
fortfarande inte visar några tecken på vilja att träffa en uppgörelse, 
har jag beslutat att förbereda och om nödvändigt genomföra, en 
landstigningsoperation mot henne. Målsättningen med denna 
operation är att eliminera Storbritannien såsom bas varifrån kriget 
mot Tyskland kan fortsätta, och, om det skulle bli nödvändigt, att 
ockupera landet i sin helhet.”59 

Den operativa idén i detta direktiv var kortfattat att England skulle 
invaderas genom ett överraskande anfall på bred front över engelska 
kanalen. För att genomföra denna invasion var ett av kriterierna att det 
engelska luftförsvaret var så nedkämpat moraliskt och fysiskt så att det ej 
kunde uppbåda någon nämnvärd anfallskraft mot den tyska övergången.60 
Planen var att kunna genomföra denna överskeppning i mitten på augusti. 
Luftwaffes chef Riksmarskalk Herman Göring var emellertid av den 
åsikten att en invasion var helt onödig eftersom hans flygvapen, enligt 
honom själv, på fyra dagar skulle kunna krossa RAF och därmed få 
Storbritannien att kapitulera61, något han skulle få revidera några gånger 
under slagets gång. 
 
Tre dagar efter detta direktiv håller Hitler ett tal till den tyska riksdagen. 
Avsikten med detta tal var att ”erbjuda” Storbritannien en sista chans till 
fredsförhandlingar med Tyskland innan kriget bröt ut62, något som Winston 
Churchill ej ens besvarade. 
 
Den 1. augusti ger Hitler ut Direktiv 17 - Adlerangriff som påbjöd 
oinskränkt flyg och sjökrig mot Storbritannien. Innehållet i den löd som 
följer; 

“1. The German Air Force is to overcome the English air forces with all 
means at its disposal and as soon as possible. The attacks must at first be 
directed at flying formations, their ground organizations, and their supply 
organizations; secondly, against the aircraft production industry and the 
industries engaged in production of antiaircraft equipment. 

                                                 
59 Tamelander, sid. 254. 
60 Ibid, ibid. 
61 Ibid, sid.256. 
62 Jablonski, sid. 84. 
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2. After we gain local temporary air superiority the air war is to be 
directed against harbours, especially those important to the food supplies, 
and also against inland food storage facilities. Attacks carried out against 
the south coast harbours must bear in mind future operations and we may 
wish to carry out and must therefore be restricted to the minimum. 
3. The war against enemy warships and merchant ships must, however, 
take secondary position in the air war unless such ships present attractive 
opportunity targets, or is an additional bonus to attacks carried out under 
paragraph 2 above, or where it may be used for training of crews for 
specialized tasks. 
4. The increased air war is to be carried out so that the Air Force can 
support naval operations in satisfactory opportunity targets with sufficient 
forces as and when necessary. In addition, the Air Force must remain battle 
worthy for operation Sealion. 
5. Terror raids as reprisal I reserve the right to order myself. 
6. The intensified air war may begin on August the 5. The opening date 
may be selected by the Air Force itself upon completion of reparations and 
taking conditions into account. The Navy is authorized to begin intensified 
operations on the same date. 
     -Adolf Hitler”63 

Om vi analyserar vad som står i detta direktiv med hjälp av Warden och 
hans målvalsmodell de fem ringarna blir resultatet som följer: 

1. Denna punkt är riktad mot ring fem, RAF och dess funktioner. 
Dessutom gör anfallen mot flygplanindustrin, då det finns människor i 
varje fabrik att attacken även kan sägas ha verkan i ring fyra. 
2. När luftherravälde är uppnått skall infrastrukturen angripas, dvs. ring 
tre. Eftersom de hamnar som hanterar livsmedel utpekas särskilt kommer 
även dessa anfall indirekt slå mot ring fyra då brist på livsmedel påverkar 
befolkningen. 
3. Denna punkt är mer en upprepning av vikten av att Luftwaffe lägger 
huvuddelen av sin kraft mot RAF och att anfall mot konvojer utförda av 
Luftwaffe självt endast skall förekomma om tillfälle ges. 
Styrkekoncentration med andra ord. 
4. Luftwaffe skall tillsammans med Kriegsmarine kunna slå mot 
gemensamma mål. Dessa kan vara både ring fem, militära mål och ring tre, 
infrastruktur. 
5. Ett hot om anfall uteslutande riktat mot ring fyra, befolkningen.  
6. Ett givet datum som dock, beroende på olika omständigheter, är 
flytande. Alltså bestämmer tyskland självt när anfall skall ske. En 
fingervisning till britterna om att man känner sig överlägsen och kan 
diktera villkoren för kriget. Denna dag kom att gå under kodnamnet 
Adlertag. 

Detta är första gången som hot om terrorbombningar förekommer officiellt. 
Baktanken med detta var att genom att slå mot befolkningen, få 
Storbritannien, p.g.a. de konsekvenser denna bombning innebar för 
befolkningen, att tappa den politiska viljan att slåss och därmed framtvinga 

                                                 
63 Jablonski, sid. 84 
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en kapitulation. Då beslut om dessa låg hos Hitler och inte hos Göring kan 
denna punkt fem ses mer som ett hot om vad som kan komma om England 
inte ger sig. Dessutom gjorde de tyska bombflygplanens räckvidd in över 
huvudstaden att detta hot om bombning även omfattade den politiska 
ledningen varför denna punkt även kan sägas påverka ring ett. Alltså 
indirekt en metod att försöka framtvinga en kapitulation. Med detta kopplat 
mot direktiv 16 kan sägas att dessa kompletterar varandra där det ena talar 
om invasion och det andra om ett oinskränkt flygkrig med en eventuell 
terrorbombning som ingrediens. Slutsatsen som Tamelander drar i sin bok 
tycker jag är bra och får sammanfatta vad jag skrivit hittills; 

”Direktiv 17 visar dock att Hitler nu arbetade med två skilda 
strategier: invasion å ena sidan, terrorbombning å den andra. 
Bägge skulle föregås av en växande hotbild och kunde sättas i 
verket om britterna vägrade ge sig.”64 

Detta var en kort återgivning av de order som låg till grund för det tyska 
agerandet. Det är därför intressant att titta på vad som skedde. 
 

2.2.1 Vad skedde? 
Agerandet från tysk sida kännetecknas under denna period av ett visst 
trevande. Det man företog sig var att med hjälp av spaningsflyg lokalisera 
de fartygskonvojer som lastade med bl.a. kol gick från norra England till 
London. När dessa var lokaliserade angreps de av jaktskyddade attack och 
bombflygplan65. Dessutom angreps hamnen i Dover och sundet utanför. 
Sänkandet av fartyg i dessa konvojer var dock inte huvudmålet med 
flygningarna, den var att stressa Fighter Command och dess jaktflyg.66 
Man hade vid denna tidpunkt ringa kunskap om vad det engelska jaktflyget 
kunde prestera och var därför förvånade över hur effektiva de var över 
kanalen. Trots att t.ex. spaningsflyget använde låg höjd blev det ofta 
genskjutet och nedkämpat av brittiskt jaktflyg. 67 
 
På engelsk sida påskyndades under perioden igångsättandet av eskader 10 
och uppsättandet av fler divisioner samt utbilda fler piloter. Förutom detta 
uppfördes fler radarstationer längs Englands sydkust. Allt detta lyckades 
man med och trots att man under denna fas förlorade 74 piloter och hade 
48 skadade ökade den totala pilotnumerären från 1259 till 143468. De tyska 
anfallen mot Dover gjorde att man framförallt lärde sig tre saker. Det första 
var att den delen av England behövde starkare jaktskydd. Det andra var att 
de engelska flygförbanden var tvungna att anfalla de tyska i större numerär 
än vad man trott från början. Detta för att inte hamna i allt för stora 

                                                 
64 Tamelander, sid. 270. 
65 Ibid, sid. 246-251. 
66 T.C.G. James, kap II, sid. 43. 
67 Tamelander, sid. 243 
68 James, sid. 45 
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numerära underlägen.69 Det tredje att 11 eskaderns ansvarsområde var för 
stort.70 

2.2.2 Sammanfattning fas 1 
Översatt till Warden kan följande sägas om de tyska förehavandena under 
denna första fas. I mina slutsatser om Wardens teorier påpekar jag vikten 
av noggrann planering för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 
åstadkomma paralysering av motståndaren. Om vi därför börjar med att 
titta på Hitlers agerande kan konstateras att han genom utgivandet av 
Direktiv 16 ger order för den planering som skall ske. Den ger ett 
ungefärligt start datum för invasion och en uppgift för Luftwaffe, etablera 
luftherravälde. Detta beteende ligger i linje med vad teorin ställer för krav 
och får därmed anses stärka de tyska oddsen. Med direktiv 17 ger han 
ytterligare planerings direktiv och invisar i och med detta Luftwaffe att 
verka mot samtliga ringar i Wardens teori förutom ring två, samtidigt som 
han genom hot om terrorbombning sätter press på Storbritannien. 
 
Warden förespråkar parallella anfall mot en motståndare, något som 
konstaterats kräver timing och tempo. Detta i sin tur kräver förband med 
god flygtrim. Om vi tittar på Luftwaffes uppträdande under perioden så 
kännetecknades det av anfall mot fartygskonvojer och hamnar. Dessa anfall 
hade, jämfört med vad som komma skall, ganska låg intensitet. Avsikten 
med dessa var som sagt att sätta press på Fighter Command, tvinga 
britterna att reagera samtidigt som man var intresserad av att se hur de 
skulle agera. Vad man dessutom åstadkom med dessa flygningar var 
träning för egna besättningar. Start och landning från nya baser, träna 
navigering i området och mot England, samverka flygslagen emellan o.s.v. 
Allt för att kunna vara så timade och kunna hålla ett så högt tempo mot ett 
gemensamt mål som möjligt. Sammanfattningsvis kan sägas att tyskt 
uppträdande under fas 1 var helt i linje med Wardens teori och bekräftar 
därmed denna. 
 
Översatt till Boyd kan följande sägas om de engelska förehavandena under 
denna fas. I förra kapitlet konstaterades att i förhållande till OODA loopen 
låg engelsmännen helt rätt, förutom när det gällde en punkt, erfarenhet. Det 
är precis vad man fick under denna fas. De tyska anfallen hade som sagt 
ganska låg intensitet, vilket gjorde att Fighter Command fick alldeles 
ypperliga möjligheter att träna hela kedjan från upptäckt till insats. 
Erfarenheterna ledde som sagt till vissa ändringar både baserings och 
taktikmässigt. Alltså, nya radar stationer gav mer information i upptäcka 
processen, ledningsorganisationen fick framförallt öva bedömande 
processen men även beslut och insats, den sista tränade piloterna och deras 
OODA loop och gav de som överlevde mer erfarenhet, alltsammans 
återmatades slutligen tillbaka in som erfarenhet i den gemensamma 
bedömande processen. Cirkeln är sluten. 

                                                 
69 James, sid. 44 
70 Tamelander, sid. 243 
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Sammanfattningsvis kan sägas att fas 1 gav engelsmännen ovärderlig 
erfarenhet och att deras handlande ligger i linje med Boyds teori. 

2.3 Fas 2, 8 augusti – 6 september 
Morgonen den 8 augusti markerar en signifikant ändring i Luftwaffwes 
agerande. Man börjar nu anfalla i betydligt större formationer än man gjort 
under fas 1, målen för anfallen är konvojer, hamnar, radarstationer och 
flygfält. Den ursprungliga dagen för Adlertag blev satt till 10 augusti men 
fick p.g.a. dåligt väder flyttas till den 13 i stället71. Denna fas kan i sig 
delas upp i två delar, den 8-18 augusti och 24 augusti till 6 september. Att 
det är ett glapp i aktiviteten mellan den 18 och 24 berodde på en 
kombination av dåligt väder och att Luftflotte 2:s organisation och logistik 
än så länge enbart klarade av att kraftsamla en vecka i taget.72 Skillnaden 
faserna emellan ligger i, som vi strax skall se, i de mål som anfölls. För att 
koppla skeendet mot teorin går vi raskt in i nästa kapitel. 

2.3.2 Vad skedde? 
Följande mål anfölls under första perioden i fas 2;73 

8 aug. Fartygskonvoj utanför södra England anfalls under dagen.  
11 – 18 aug RAF flygfält längs hela engelska sydkusten, RDF stationer, 
Armé regementen, hamnar och varv, vägar och järnvägar, flygplan 
fabriker. 

Som synes var anfallet mot konvojen den 8 aug den sista i sitt slag och man 
riktade därefter in sig mot mål på det engelska fastlandet. Själva Adlertag 
(den 13) utvecklade sig till mer eller mindre ett fiasko. Till att börja med 
var vädret för dåligt för att medge anfall, varpå de flygplan som hunnit 
starta på morgonen beordrades att landa igen. På eftermiddagen blev vädret 
något bättre och totalt startade 450 flygplan ur Luftflotte 2 och 3. Dessa 
fick dock snart problem då vädret gjorde att jaktskyddet för bombflyget var 
tvungna att återvända till sina baser p.g.a. att de annars riskerade att 
bränslet skulle ta slut. Något som fick till följd att den totala förlust siffran 
på tysk sida hamnade på 47 flygplan mot britternas 13, ett förhållande på 
lite drygt 1:3! Skadan som bombflyget åsamkat inskränkte sig dessutom till 
relativt små skador74. Den 15 augusti spelade återigen vädret roll för 
Luftwaffes avsaknad av framgångar. En annan faktor var att anfallen från 
Luftflotte 2 och 3 inte var samordnade i tid, vilket gjorde att de engelska 
planen han tanka och ladda om mellan anfallen, detta samtidigt som FC 
lyckas starta sin största styrka hittills, 170 jaktflygplan. Detta datum är 
dessutom enda gången som Luftflotte 5 är engagerade i stridigheterna under 
slaget. Den totala förlusten för de tre Luftflotten blev 75 flygplan mot 34 
för FC. Denna dag kom därför att inom Luftwaffe kallas för ”den svarta 
torsdagen”75. Samtidigt som detta skedde i luften var Churchill på besök i 
en av ledningscentralerna. Mycket imponerad och berörd över vad han 
                                                 
71 Tamelander, sid. 275 
72 James, kap III, sid. 139 
73 Ibid., 130 
74 Tamelander, sid. 296 
75 Ibid, sammanfattning av sidorna 299 – 309. 
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bevittnat, fäller han i bilen hem den kända frasen ”Aldrig tidigare i 
krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket” till sin 
livvakt.76 Den sista dagen i denna period, den 18 innebar även den stora 
förluster på respektive sida, vilket har gett den namnet ”The Hardest Day”. 
Totalt förlorade Luftwaffe 67 flygplan plus att man fick 33 st skadade. För 
FC del var samma siffror 39 respektive 3577. De tyska förlusterna var 
särskilt kännbara för Stuka förbanden, varför Göring beslutade att 
tillsvidare ta dessa ur strid, vad han mer beslutade var att upphöra med 
anfallen mot RDF stationerna då dessa fortsatte fungera trots upprepade 
anfall mot dem. 
 
Denna period kopplad mot Warden och Boyd ger följande slutsatser; 

Luftwaffe – målvalet ligger inom ringarna 5 och 3, dessa anfölls dagsvis, 
kraftsamlat med stora formationer och borde enligt teorin ge utdelning. Det 
förväntade resultatet uteblev dock, fienden verkade tillsynes oberörd. Med 
detta som bakgrund kan man ställa sig följande frågor: haltar teorin eller 
finns det andra faktorer som spelar in? Är det så att alla ringar måste 
anfallas för att verkan på motståndaren skall erhållas? För att svara på dem 
i ett svar vill jag påstå följande: De tyska anfallen skedde mot ett stort antal 
mål per dag, dessa anfall var dock inte samtidiga när det gäller närvaro från 
bägge Luftflotten, varför brittisk jakt han återhämta på den korta tid som 
förflöt mellan anfallen. Man lyckades alltså inte mätta det brittiska 
jaktförsvaret. Målet för anfallen skedde mot stora områden, flygfält, 
hamnar och radarinstallationer varför man kan säga att de visst skedde mot 
respektive ring men inte mot några centers of gravity i dessa. Detta är en 
mycket viktig del i Wardens teori, vilket gör att vi kan sammanfatta det 
tyska uppträdandet som anfall med för dålig parallellitet mot för oprecisa 
mål. Teorin håller alltså än så länge. 
 
RAF/FC –De erfarenheter man drog på brittisk sida efter denna period var 
att eftersom de tyska förbanden börjat uppträda i större formationer var det 
viktigt att försöka kraftsamla sina jaktinsatser. Då erfarenheterna från förra 
fasen gjorde att man nu angrep fienden i divisions storlek d.v.s. 10–14 
jaktflygplan, var detta ändå för lite eftersom man nu mötte motsvarande 
100 till 300 tyska flygplan. Ett numerärt underläge på 1:10 eller mer. Att 
fler flygplan inte kunde sättas in samtidigt berodde ofta på en kombination 
av sen upptäckt och lång tid från upptäckt till beslut om insats. 78 Kopplat 
till Boyd, kan konstateras att mer erfarenhet till trots gör ett förändrat 
beteende hos Luftwaffe att de åtgärder man vidtagit hittills ej räcker. Teorin 
förespråkar då en omvärdering av sitt beteende för att kunna anpassa sig till 
verkligheten, erfarenhet kopplat till destruction/creation för att därigenom 
kunna fatta rätt beslut. Detta är, som vi skall se nedan, precis vad som 
skedde vid denna tidpunkt och uppehållet som är mellan den 18 och 24 är 
den andningspaus som FC behöver för att gå igenom denna process. Teorin 
är alltså giltig här med. 

                                                 
76 Ibid, sid. 310. 
77 Alfred Price ”The Hardest Day”, sid. 156. 
78 James, kap. III, sid. 120. 



Mj Mikael Månsson  33(52) 
FHS ChP 01/03 

 
Sammanfattningsvis innan vi tittar på vad som skedde i nästa period kan 
denna summeras med att de stora förluster som varit på bägge sidor hade 
varit kännbara i fråga om döda och skadade. För tysk del hade anfallen 
dessutom varit tillsynes verkningslösa och för FC började antalet döda och 
skadade piloter nu bli en riktigt kännbar faktor.79 Göring hade dessutom 
fått äta upp sitt tidigare fyra dagars uttalande för första gången. 
 
Fas 2, 24 augusti–6 september;  
Bakgrunden till de tyska flygoperationerna under denna andra halva av fas 
2 var en kombination av flera saker. För det första gjorde RAF/FC 
fortfarande motstånd trots en veckas intensiva anfall, p.g.a. detta skulle de 
kommande anfallen koncentreras mot flygfält och flygindustrierna i 
Londons utkanter. Det andra var att den tyska underrättelsetjänsten 
uppskattade kvarvarande engelska jaktflygplan till 300 för hela England 
och att ca 200 av dessa fanns i de södra delarna80. Detta var en grov 
felbedömning, det egentliga antalet var 68981. Dessa två faktorer bidrog till 
en planering som föreskrev stora jaktskyddade bombförband som dag och 
natt skulle anfalla de engelska baserna och flygindustrin i Londons utkanter 
och därigenom snabbt knäcka återstoden av det engelska luftförsvaret82. I 
övrigt ombaserades jaktflygplanen till de baser som låg där Engelska 
kanalen var som smalast för att därigenom ges möjlighet att operera längre 
tid i stridsområdet. 
 
Sett med Warden ögon kan sägas att man i detta läge tänker rätt, trots 
felaktiga underrättelser. Då förra slutsatsen påvisade för dålig parallellitet 
mot för oprecisa mål, avser man nu göra tvärt om. Styrkekoncentration mot 
två avgörande funktioner för FC operativa förmåga. Dessutom skall en 
större mängd jaktflygplan i målområdet kunna binda mer av den engelska 
jakten och därigenom se till att bombflygplanen når sina mål. 
 
För brittiskt vidkommande hade ”mellandagarna” 19-23 inneburit att nya 
direktiv utgivits rörande ytterligare kraftsamling av jaktflygplan innan 
insats mot fientliga anflygningar fick ske samt att tysk jakt skulle om 
möjligt undvikas83. Reparationer pågick och nya flygplan levererades. Vad 
som värre var, var den tidigare nämnda pilotbristen hos FC. P.g.a. denna 
reducerades nu utbildningstiden för piloter från sex månade till fyra 
veckor! I bästa fall erhöll flygeleverna 10 timmar på den flygplanstyp man 
skulle tjänstgöra på. Detta skall jämföras med den tyska utbildningen på 
åtta månader och drygt 100 flygtimmar.84  
Sett ur ett Boyd perspektiv följer de engelska åtgärderna det teoretiska 
resonemanget genom att, man taktikändrar åter igen eftersom tidigare 

                                                 
79 James, sid. 135. 
80 Tamelander, sid. 334 
81 Ibid, 332 
82 John Ray,”The Night Blitz, 1940-41, sid. 99. 
83 James, kap III, sid. 223 och annex 6: No. 11 Group instructions to controllers No. 4, sid. 
339 
84 James kap III, sid. 279. 
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åtgärd ej var tillfyllest d.v.s. erfarenheterna från stridigheterna behandlas i 
bedömande processen och utmynnar i ett nytt beslut, som när det påverkar 
agera processen slutligen effektueras av jaktstridsledaren. För att kunna 
hålla tillräckligt med flygplan i luften så att denna taktikändring kan 
genomdrivas, ändras utbildningstiden för piloterna och mer flygplan 
tillverkas. Dessutom införs ett avlösningsschema där divisioner från andra 
eskadrar löser av de mest utsatta divisionerna.85 
Följande skedde i luften under denna period. 
 
Den 24 anfalls under hela dagen Londons utkanter och flygfält i 11 
eskaderns område. Ovetande om att Stuka flygplan ej längre fanns med i 
bombförbanden leddes den brittiska jakten in på för låg höjd och hade 
därför svårt att verka mot de jaktskyddade bombflygplanen. Raiderna fick 
därmed god verkan. Denna dag är dock mer känd historiskt för vad som 
skedde på natten. Mellan midnatt och klockan tre på morgonen bombades 
bl.a. centrala delar av London. Skrönan kring denna händelse gör gällande 
att ett enstaka felnavigerande flygplan av misstag fällt sina bomber över 
huvudstaden. Detta är förmodligen en osanning då bomber föll under drygt 
tre timmar.86 Möjligtvis kan det första planet ha felnavigerat och att 
efterföljande flyg i mörkret har fällt sin last mot brandhärdarna på marken, 
denna min gissning är egentligen oväsentlig det är efterspelet som är 
intressant. Rapporter om det inträffade skapade ilska i bägge läger, hos 
Hitler eftersom det var han uttryckligen som skulle ge tillstånd när London 
skulle bombas och inte. Hos Churchill över Luftwaffes sätt att anfalla 
civilbefolkningen. Han ställde omedelbart kravet att Berlin skulle bombas 
natten därpå. Detta beslut effektuerades och natten den 24/25 bombades 
den tyska huvudstaden. Den fysiska skadan inskränkte sig till två skadade 
och ett förstört hus87, den psykologiska effekten var mångfalt större88. Det 
är bl.a. denna bombning som ligger bakom det som sker i nästa fas, 
bombning av London. 
 
Nästföljande dagar kategoriseras av massiva anfall mot brittiska flygfält 
och radarstationer. Dessa anfall föregicks av jaktsvep, friflygande tysk jakt 
vars uppgift var att binda brittisk jakt, följt av jakteskorterat bombflyg. 
Dessa företag flög samlat till engelska kusten varpå man delade upp i 
mindre enheter mot varje mål. Detta uppträdande försvårade för den 
brittiska jaktstridsledningen då detta skedde i skarven mellan RDF och 
Observer Corps vilket medförde att informationen dessa två sensorer 
emellan inte stämde. Totalt genomfördes 33 stora anfall under dessa fjorton 
dagar. Vid vart och ett av dessa anföll en styrka bestående av ca 80-200 
bombflygplan, för att efteruppdelning vara minst 20 bombflygplan mot 
varje mål.89 Detta gör att man täckte 4-10 mål åt gången samtidigt. Dessa 

                                                 
85 Ibid. Sid. 227. 
86 Tamelander, sid. 338 
87 Ibid, sid. 339 
88 Görings prestige var också sårad, han hade lovat att byta efternamn till Meyer om Berlin 
någonsin skulle bli bombat! Tamelander, sid. 339. 
89 James, kap III, sid. 216. 
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kunde vara eskorterade av upp till 500 jaktflygplan!90 Nattbombningarna 
som följde den 24 bestod av ett mindre antal flygplan mot spridda mål. 
Dessa mål var av industriell karaktär spridda över större delen av 
Storbritannien. Natten den 1 september lyckades man träffa en av landets 
mest betydelsefulla oljedepåer. Från tysk sida gick dessa natt anfall under 
namnet Störangriffe91 vilket också var den troliga anledningen till dessa, att 
störa befolkningen i Storbritannien och få den att känna sig osäker. Bomber 
Command å sin sida genomförde varje natt fortsatta anfall mot Berlin. 
Resultatet av dessa låg även fortsättningsvis i huvudsak på det 
psykologiska planet. 
 
För FC var detta en kritisk period, man fick slita hårt på sina resurser. 
Anfallen mot baserna gjorde det svårt att verka92 och de massiva tyska 
jaktinsatserna krävde offer och pilotbristen började bli akut. Man hade 103 
döda och 128 sårade under perioden. Något som trots ändringen i 
utbildningstid gjorde att antalet piloter stadigt gick nedåt. Dessutom sjönk 
nu det tidigare förhållandet 1:3 i brittisk favör till 1:2, något man inte hade 
råd med. Den 1 september hade man totalt 53 stridsdugliga jaktdivisioner i 
hela RAF. Avlösningsschemat ändrades nu p.g.a. detta i ett försök att höja 
stridsvärdet på 11 eskadern. Dessutom utgick nya instruktioner till 
jaktstridsledarna att leda än större formationer mot samma företag, om 
möjligt två divisioner eller mer. Dessa formationer skulle dessutom typ 
indelas så att Spitfire förbanden skulle anfalla skyddsjakten på 20,000 fot 
eller mer, medan Hurricane förbanden sattes in mot bombförbanden på 
höjder kring 16.000 fot.93 
 
Tittar vi återigen på det tyska uppträdandet med Wardens ögon kan 
konstateras att denna andra halva av fas 2 ger teorin rätt. Som tidigare 
konstaterats stöds teorin av planeringen inför dessa två veckor, något som 
nu genomförandet bekräftar. De mål som anfalls finns inom ringarna fem – 
FC och dess funktioner, fyra – de nattliga raiderna för att påverka 
befolkningen, tre – infrastruktur i Londons utkanter och två – 
energiförsörjning i form av oljedepåer94. Det är framförallt de massiva 
angreppen mot FC som ger utdelning, samtidigt som man genom att anfalla 
mål i hela spektret tvingar FC att hela tiden agera och därigenom ta bort 
möjligheten till återhämtning. Man lyckas på så sätt mätta luftförsvaret och 
har genom två veckors anfall lyckats pressa det brittiska luftförsvaret så till 
den grad att man nu har svårt att värja sig. Parallella attacker mot ett par 
vitala punkter kombinerat med anfall mot hela systemet skapar framgång. 
 
Slutsatsen från mellandagarna och FC var att det som skedde gav OODA 
loopen rätt, varför uppvisar då genomförandet ett negativt resultat? Finns 
det felaktigheter i teorin? För att svara på detta måste några faktorer 
nämnas. FC gavs under dessa två veckor, p.g.a. de massiva tyska anfallen, 

                                                 
90 Tamelander, sid. 342 
91 James, kap III sid. 208-214 
92 Ibid, appendix 8: Attacks on airfields, sid. 342-354. 
93 Ibid, sid. 228-229 
94 Ibid, appendix 15: table of operations, 24 august-6september, sid. 364 
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aldrig tid att agera, man tvingades hela tiden att reagera. Detta medför att 
de aldrig tilläts styra förloppet utan tvingades hela tiden agera efter 
motståndarens villkor. Om vi vänder OODA loopen mot dem själva kan 
sägas att Luftwaffe var innanför FC OODA loop. Den taktikanpassning 
som gjordes till inledningen av andra halvan av fas 2 räckte inte eftersom 
tyskarna ändrade taktik och de stora förlusterna gjorde det svårt att få upp 
tillräckligt många flygplan för att svara på anfallen. Man inser att en 
ytterligare taktikanpassning och en omstrukturering är nödvändig d.v.s. 
erfarenheterna från agera processen går åter in i bedöma dito. En ny analys 
av situationen sker och ger resultat i besluts och agera processerna. Teorin 
fungerar som tänkt. Om vi tittar på nattbombningarna av Berlin och 
effekterna av dessa kan konstateras att de enbart stöder teorin genom att de 
påverkar motståndaren på det psykologiska planet, alltså i dennes OODA 
loop och därigenom framkallar en reaktion. Detta är själva grundtanken 
med denna teori, att påverka motståndaren så att dennes förmåga till 
rationella beslut påverkas. Påverka i detta sammanhang var resultatet av att 
man agerade och därmed tvingade fram en reaktion. FC prekära läge till 
trots, får alltså teorin rätt även här.  
 

2.3.2 Sammanfattning fas 2 
Sammanfattningsvis kan fas två sägas ha påvisat brister i respektive teori 
eftersom förväntat resultat uteblev. Dessa uteblivna resultat kan dock 
analyseras och förklaras med hjälp av teorin. Genom att studera det tyska 
agerandet kan sägas att Wardens teori och dess parallellitet kräver fokus 
mot rätt center of gravity’s inom respektive ring för att erhålla verkan. 
Detta i sin tur kräver noggrann planering för att vara genomförbart. Det 
engelska agerandet påvisar vikten av återmatning av erfarenheter i OODA 
loopen kombinerat med en mental inställning att med detta som bas kunna 
påverka bedömandeprocessen och därigenom ändra tidigare tagna beslut. 
Tidsfaktorn är en viktig del när det gäller effektueringen av dessa. 
Teorierna håller alltså. 
 
Med detta som bas är det dags att ta en titt på den mest avgörande fasen av 
detta luftkrig, fas 3. 
 

2.4 Fas 3, 7 september – 5 oktober 
Den 30 augusti ges en order ut i Wehrmacht. Innehållet i denna påbjuder 
fortsatt planering för genomförandet av Seelöwe och att denna operation 
skall äga rum den 15 september. Detta datum är dock avhängigt på den 
politiska situationen i Storbritannien.95 Det är bl.a. för att påverka denna 
situation som en svängning i målval sker. Samma dag häver Hitler 
restriktionen mot att bomba London och ger därmed Göring ansvaret för att 
genomföra detta. Denne tar personligen över ansvaret för anfallen mot den 
brittiska huvudstaden som skall ta sin början den 7 september. Syftet att 
knäcka den politiska viljan samtidigt som bombanfallen mot Berlin 

                                                 
95 Tamelander, sid. 352 
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besvaras med samma mynt är dock inte hela anledningen till att denna 
svängning skedde. Under perioden 24 augusti–6 september indikerar den 
tyska underrättelse tjänsten att de anfall som görs är mycket framgångsrika 
och att det brittiska luftförsvaret därför är mer eller mindre knäckt. En rejäl 
missbedömning görs återigen när det gäller antal kvarvarande brittiska 
jaktflygplan. Av tidigare styrka på uppskattade 300 flygplan antogs ca 70 st 
återstå96, det verkliga antalet var 707 st.97 Chefen för Luftflotte 2 höll med 
om rimligheten i dessa uppgifter medan chefen för Luftflotte 3 var av 
motsatt åsikt och hävdade att anfallen mot flygbaserna och FC skulle 
fortsätta. Göring som trodde på underrättelserna var dock övertygad att 
Luftwaffe med ett kraftsamlat anfall mot London skulle locka upp 
kvarvarande brittisk jakt, vilken snabbt skulle nedkämpas av den tyska 
jakten varpå London skulle lämnas oförsvarat.98 I ett slag skulle Luftwaffe 
erhålla luftherravälde samtidigt som bombflygplanen skulle knäcka den 
politiska viljan att fortsätta kriga. 
 
Dessa tankegångar prövade på Warden ger följande; Hitler såg den 
politiska viljan i Storbritannien som huvudmålet med sina operationer. Det 
som skyddade möjligheten att påverka denna vilja var FC. Efter snart en 
månads krigande mot just FC såg man nu möjligheten att slå mot viljan. 
Alltså, efter att framgångsrikt anfallit mål ur ringarna två till fem vänder 
sig nu Luftwaffe mot ring ett för att med all sin samlade kraft påverka 
denna. Dessutom skall samtidigt ring fem knäckas definitivt. Detta sätt att 
tänka stöds av teorin där ring ett, det politiska ledarskapet är centrum för 
hela modellen. Samtidigt påpekar Warden nödvändigheten av att se på 
helheten hos sin motståndare för att besegra denne. Det är just vad man 
från tysk sida gör. Slå mot det innersta beslutsfattandet samtidigt som 
förmågan att skydda denna skall tillintetgöras. 
 
FC förehavanden inför denna fas har redan belysts, varför det är dags att 
titta på vad som skedde. Jag kommer att dela upp även denna fas i två delar 
för att i ”halvtid” jämföra skeende och teori. Den första delen är 7-14 
september och den andra 15 september-5 oktober. 

2.4.1 Vad skedde? 
Eftermiddagen den 7 september anfalls London av 348 bombplan skyddade 
av 617 jaktplan.99 Operation Löge var igång. Detta anfall var noga 
koordinerat i tid och rum. Något som märktes hos FC; 

”The number of aircraft appearing on the RDF tubes was at times 
too great to be reported by the operator accurately enough to give a 
clear picture. On occasions the amount of information passed was 
sufficient to swamp the Filter Room”100 

                                                 
96 Ray, sid. 101 och Tamelander, sid. 366. 
97 Tamelander, sid 366 och James, appendix 14:Fighter Command sector organisation and 
Order of battle, 7 September 1940 (0900 hours). 
98 Ray, sid. 101 och Tamelander, sid. 367. 
99 Ray, sid. 13 
100 Ibid, sid. 15 
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Det brittiska jaktförsvaret var helt oförberett på detta skifte i taktik, varför 
merparten av de divisioner som startades lades i patrullbana för att skydda 
egna baser. Endast ett fåtal divisioner hann sättas in mot anfallet. Detta 
medförde att de tyska bombförbanden fick fritt spelrum över London, 
något som fick följande konsekvenser. 
316 ton bomber och 356 stycken brandbomber101 fälldes mot mål belägna 
runt hamnbassängerna längs Themsen, The London Docklands. Detta 
resulterade i en mängd stora bränder som fungerade som riktmärke när 
nattanfall med 318102 bombflygplan återupptog vad som tidigare utförts 
under dagen. Attackerna denna dag beräknas ha krävt 430 civila dödsoffer 
och 1600 skadade103. I luften var förhållandet 33 tyska förluster mot 28 
brittiska.104 
 
På den tyska sidan togs rapporterna om anfallen som en stor framgång. 
Göring var trots framgångarna ej nöjd, hur kunde Luftwaffe ha förlorat 33 
flygplan när FC endast hade 70 kvar? Samma dag kallar han till möte med 
Jakt divisionscheferna och uttrycker sin besvikelse över deras dåliga jobb 
tidigare på dagen. Åter igen ifrågasätts uppgiften om FC styrka av dessa, 
något Göring vägrar lyssna på. Han beordrar istället att jaktflygplanen skall 
flyga närmare bombflygplanen för att på så sätt skydda dem bättre, något 
samtliga protesterar mot eftersom den begränsade räckvidden på Me-109, 
kombinerat med ett sådant uppträdande skulle innebära ännu kortare tid för 
jakten över stridsområdet. Detta avfärdade Göring och beslut togs i 
enlighet med hans vilja105. 
 
Den 8e var till skillnad från dagen innan förhållandevis lugn, en mindre 
attack genomfördes av 30 bombflygplan eskorterade av 40 jakt. Detta 
anfall åsamkade inga större skador i sitt målområde, London Docklands. 
Den tyska förlusten var två flygplan och den brittiska fyra.106 

Den 9e genomfördes ett anfall i två vågor, denna gång var antalet bomb 
och jaktflygplan åter större. Målet var återigen London, bomberna 
hamnade dock denna gång över större yta i de södra förorterna och fick 
därför inte alls den effekt som anfallet den 7e. 48 tyska plan sköts ned mot 
25 brittiska.107 

Den 10 var det ingen flygverksamhet på tysk sida, den 11 däremot 
mönstrade man åter ett större bombförband mot London. Det bestod av ca 
100 bombflygplan eskorterad av ca 200 jakt. Även Southampton bombades 
samtidigt av 20 flygplan eskorterade av 40 jakt. Anfallet mot London var 
mer riktad mot flygplanfabriker i Londons utkanter än mot Themsen 
området. Dessa missade dock sitt mål. I Southampton däremot träffades en 

                                                 
101 James, Appendix 17, sid. 367 
102 Tamelander, sid. 380. 
103 Ibid, ibid 
104 Ray, sid. 17 
105 Tamelander, sid. 378 
106 James, kap III, sid. 245 
107 Ibid, sid. 249 
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flygplanfabrik och 41 fabriksarbetare omkom. Totalt förlorade Luftwaffe ca 
80 flygplan mot FC 24.108 

Den 12 och 13 var vädret dåligt, varför endast enstaka bombföretag 
genomfördes mot London. 

Den 14 blev vädret något bättre och ett större anfall i två vågor, bestående 
av totalt 200 flygplan genomfördes. Skillnaden mot tidigare anfall var att 
den andra vågen bestod av enbart jaktflygplan, ett sätt att angripa FC i 
luften på lika villkor då de flesta av de brittiska jaktflygplanen varit i luften 
i en timme och alltså var i behov av bränsle. Med tanke på den tidigare 
tyska underskattningen av antalet brittiska jaktflygplan var tanken god, 
dock fanns det mer enheter att ta till och dessa startade när andra vågen 
kom in. Totalt blev utfallet 11 brittiska och tyska bekämpningar109. 
 
Nattetid flögs under perioden bombräder mot London. Dessa kunde 
ostörda, i skydd av mörkret, flyga in över huvudstaden och fälla sin last. 
Dessa anfall genomfördes av enskilda eller små formationer utsträckt över 
dygnets mörka timmar, till skillnad mot dag attackerna som var samlade. 
Det totala antal flygplan över tiden var dock stort, i snitt 200/natt. 
Nattanfallen var till en början riktade mot East End och industrier, 
elkraftverk samt hamnområden där. Den 8e gav dock Göring order om att 
hela London skulle bombas, vilket också skedde. 
 
För brittiskt vidkommande skapade det minskade trycket på FC den 8-14 
att man hann börja hämta andan. Två faktorer möjliggjorde detta, den 
första att flygbaserna ej anfölls, den andra att de anfall som genomfördes 
inte alls hade samma numerär som anfallet den 7e, man behövde därmed 
inte starta med ”allt” man hade. Dessutom började resultatet av 
taktikanpassningen mot de tyska anfallen ge resultat. Större egna 
formationer om ca 30 flygplan resulterade i mindre egna förluster samtidigt 
som de tyska ökade. Dessutom gjorde uppdelningen mellan Spitfire och 
Hurricane divisionerna att den tyska jakten bands varför bombflygplanen 
lämnades oskyddade. Massanfallet den 7e fick britterna att tro att operation 
Seelöwe var på gång, varför Bomber Command fr.o.m. den 8e påbörjade 
nattbombning av de hamnar där landstigningstonnage samlats samt mot 
flygfält i Hamburg, Bremen, Emden, Ostende och Boulogne. Dagtid anfölls 
hamnarna av Royal Navy som i sina raider helt sonika åkte in i hamnarna 
såg ut mål och sänkte dessa, något som visar på deras överlägsenhet till 
sjöss110. 
Eftermiddagen den 8e begav sig Churchill till East End för att personligen 
skapa sig en uppfattning om skadeverkningarna av anfallen natten innan. 
Detta besök blev mycket uppskattat av innevånarna där, vilket medförde att 
moralen bland dessa stärktes. Bombningarna och dess effekt gav alltså 
motsatt verkan, moralen höjdes istället för tvärt om.111 
 

                                                 
108 Ibid, sid. 249-255 
109 James kap III, sid. 256-258. 
110 Tamelander, sid.396 
111 Ibid, sid. 382 
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Ur ett Warden perspektiv kan konstateras att anfallet den 7e med ett stort 
antal flygplan, samtidigt mot ett koncentrerat målområde ger teorin rätt 
ifråga om parallellitet och center of gravity, verkan i målområdet var 
förödande. På samma sätt kan avsaknaden av effekt från dag anfallen den 
8-14 motiveras, kraftsplittrat – både i fråga om antal anfall och 
flygplannumerär – samt för stora målområden. Återigen för dålig 
parallellitet mot för oprecisa mål. Frågan man kan ställa sig är; var det rätt 
center of gravity som angreps? Vi lämnar den till analysen av hela fasen 
och går i stället in på Boyd. 
 
Det brittiska agerandet dessa dagar måste än en gång sägas stärka teorin. 
Detta motiverar jag med följande; den taktikanpassning som blev resultatet 
av de erfarenheter som drogs under förra fasen ger nu resultat. Dessutom 
reagerar man åter igen på det tyska agerandet vilket följande citat från en 
Sektororder ställd till jaktstridsledarna den 11 september visar; 

”The enemy has recently dropped his plan of making two or three 
separate attacks by two or tree hundred aircraft in one day. Recent 
attacks in the 11 Group area have been made by three or four 
hundred aircraft in two or three waves following in quick 
succession, the whole engagement covering about 45 to 60 
minutes. 
The object of the following instruction is to ensure that we meet 
the enemy in maximum strength, employing our fighters 
Squadrons in pairs of the same type where possible”112 

Denna order fortsätter sedan med att via olika beredskapsgrader hos 
förbanden styra upp hur detta nya våguppträdande skall bemötas. Ur ett 
OODA loop perspektiv blir detta – Ett ändrat beteende hos motståndaren 
observeras, detta bedöms, tidigare taktisk anpassning anses tillfyllest, 
beslut om förändrade beredskapsgrader tas för att möta det nya beteendet, 
order utges och denna effektueras slutligen av jaktstridsledaren. 
Bomber Commands agerande under denna period kännetecknas av 
agerande, deras bombningar mot hamnar och flygfält ger resultat. Man 
tvingar fienden att reagera. 
Sammantaget kan sägas att FC och BC är på god väg att ta sig ”innanför” 
sin motståndares OODA loop. Man börjar, som ett resultat av gångna 
periods ”loopande”, kunna agera istället för att reagera,  
Med detta sagt är det dags att titta vidare på skeendet i andra delen av 
denna fas. 
 
Vad skedde 15 september-5 oktober; Fram till nu hade planerna om att 
igångsätta operation Seelöwe legat fast. Göring och den tyska underrättelse 
tjänsten hade gett lugnande besked om att FC snart skulle vara knäckt och 
att Storbritannien skulle kunna invaderas. Något som inte infriades. Den 14 
september tar därför Hitler beslut om att tillsvidare skjuta upp datumet för 
denna operation. Informellt ger han besked om att 27 september skall gälla, 
officiellt ger han ut följande: 

                                                 
112 James, appendix 19: No. 11 Group, instructions to Controllers, No. 16, sid. 369. 
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” Inledandet av operation Seelöwe uppskjutes åter. En ny order 
utfärdas den 17 september. Alla förberedelser skall fortsätta. 
 Flyganfallen mot London skall fortsätta och målområdet 
utsträckas till militära mål och andra viktiga installationer 
(exempelvis järnvägsstationer).  
 Terror anfall mot rena bostadskvarter kan komma ifråga först 
senare som ett yttersta påtryckningsmedel.”113 

Detta direktiv visar att Hitler kommit till insikt om att FC inte är knäckt 
och att anfallen måste fortsätta. Sett med teorin i förgrunden kan 
konstateras att det fokus mot den politiska viljan som tidigare varit syftet 
med London attackerna, nu uttryckligen utvidgas till infrastruktur och ett 
återupptagande av rent militära mål. Även om det inte står, kan en inte allt 
för orimlig gissning vara att med detta avses FC flygbaser i Londons 
utkanter. Från att ha haft fokus på ring ett, utvecklas detta nu till angrepp 
även på tre och fem. Vad som däremot inte framgår är vilket eller vilka av 
dessa mål som skall väga tyngst d.v.s. mot vad skall man 
styrkekoncentrera? Med detta resonemang som bakgrund kan alltså detta 
direktiv betraktas som en smula diffust och borde därför ge ett dåligt 
resultat m.h.t. tidigare förda resonemang om styrkekoncentration mot 
avgörande punkter i tid och rum. Samtidigt visar tidigare agerande att 
anfall gentemot dessa var ett framgångskoncept. Både för och emot med 
andra ord. 
 
Den 15 september sker totalt fyra jaktskyddade bombföretag, ett mindre 
och ett större anfall mot London, ett mot Portland och ett mot 
Southampton. Anfallen mot London sker med tre timmars tids 
separation.114 Totalt anfaller i första vågen ca 25 bombflygplan eskorterade 
av 150 jaktflygplan.115 Man möttes av 23 divisioner, totalt 254 
jaktflygplan. Av dessa anföll nästan alla som två samlade divisioner. En av 
Hurricane flottiljerna samlade samtliga sina fem divisioner och angrep 
bombflygplanen i Big Wing om drygt 50 flygplan. Följande vittnesmål är 
från ett av bombflygplanen: 

”…Sedan, när vi närmade oss inflygningssträckan inför 
bombfällningen, såg vi vad som måste ha varit ett hundratal RAF-
jaktplan komma emot oss. Vi tänkte att det måste ha varit hela 
RAF på en gång, men kunde inte förstå varifrån de kom, eftersom 
man sagt oss att RAF-jaktplanen var närmast utrotade.”116 

De mål som anfölls var spridda över stor yta och anfallet fick därför ringa 
effekt. Anfallet tre timmar senare bestod av 114 bomb och ca 360 
jaktflygplan. De möttes återigen av ett kompakt brittiskt motstånd när 26 
divisioner totalt 276 jaktflygplan startade, det var alla tillgängliga resurser 
just då. Inga reserver fanns kvar att ta till.117 De mål som anfölls var 
samma som den 7 september, åter igen London Docklands. Det massiva 
                                                 
113 Tamelander, sid. 399. 
114 James, kap III, sid. 258-266. 
115 Tamelander, sid. 399. 
116 Ibid, sid.405. 
117 James, Ibid  



Mj Mikael Månsson  42(52) 
FHS ChP 01/03 

brittiska jaktförsvaret gjorde att verkan av anfallet uteblev. Detta var även 
fallet med anfallen mot Portland och Southampton. Totalt sköts 60 tyska 
flygplan ner mot 29 brittiska. Vad som än bättre var ur FC synvinkel var att 
endast fyra piloter dödades och fem sårades. 
Denna dag anses vara den dag som definitivt satte stopp för de tyska 
tankarna på luftherravälde över Engelska kanalen och har därför erhållit 
namnet Battle of Britain Day. 
 
Den 16 och 17 september förflöt utan aktivitet p.g.a. dåligt väder. Från tysk 
sida gjordes ytterligare försök att bomba London i dagsljus med större 
formationer den 18, 25, 27 och 30118, med samma dåliga resultat och höga 
förlustsiffror som den 15. Från och med början av oktober månad upphörde 
i stort sätt dagbombningarna, endast mindre raider utfördes av 
bombförsedda jaktflygplan. Deras manöverförmåga påverkades negativt av 
lasten, som därför fälldes då de angreps. Syftet med dessa anfall var mer att 
locka upp den brittiska jakten än att åsamka någon materiell skada119. 
 
Nattetid bombades London kontinuerligt under denna och kommande fas. I 
genomsnitt användes över 200 bombplan varje natt, något som 
bombmängden visar. Dagtid fälldes under 7-30 september lite drygt 1000 
ton bomber, samma siffra för nattbombningarna var drygt 5500 ton. 
 
För brittiskt vidkommande följde handlingsmönstret från FC det direktiv 
till jaktstridsledarna som tidigare citerats. Detta gav som vi sett bra 
utdelning och den brittiska förlust siffran sjönk. Totalt sköts under de tre 
sista veckorna i september 258 brittiska flygplan ner, vilket resulterade i ett 
veckomedeltal om ca 70 dödade och skadade piloter. Samma siffror för 
tvåveckorsperioden 24 augusti-6 september var 295 flygplan och 115 
piloter. Den totala nytillverkningen av flygplan låg under samma tid på 
strax över 500 flygplan, den höll alltså jämn takt. Även om förlusten av 
piloter fortfarande var kännbar så markerade denna fas en positiv trend som 
pekade på hanterbara siffror.120 
 
Tyskt agerande dagtid och resultatet därav, sett över hela denna fas, ger 
teorin rätt, tänkt verkan uteblev. Agerandet den sjunde kännetecknas av 
styrkekoncentration mot ett mål. Stora bombförband eskorterade av stort 
antal jaktflygplan gav god verkan i målet. Resten av de anfall som 
genomfördes skedde med, i förhållande till den sjunde, mindre förband och 
gav inte alls samma effekt i målet. Däremot tvingade anfallen FC att hela 
tiden agera, viket också var avsikten med dessa anfall. Att skjuta ner de 
”sista” brittiska jaktplanen. Senare delen av fasen uppvisar också en 
splittring i fråga om antal mål, något som teorin å ena sidan förespråkar, 
men som å andra sidan också kräver fokus mot centers of gravity i dessa 
mål för att anfallen skall ge verkan. Det sista skedde inte, utan man 
bombade mot relativt stora målområden, vilket också medförde att effekten 
uteblev. Nattanfallen däremot var framgångsrika. De ställde till stor oreda i 
                                                 
118 Ray, sid. 123. 
119 James, kap VI, sid. 302 
120 Ibid, sid. 293 
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London och lämnade dess innevånare ingen ro. Den psykiska och fysiska 
belastningen låg på en konstant hög nivå. Detta till trots gav inte anfallen 
det resultat som ytterst var avsikten från tysk sida, en kollaps av den civila 
och politiska viljan att fortsätta kriga. Den fysiska destruktionen var alltså 
stor men den psykiska kom man inte åt. 
Wardens teori förespråkar i sin målvalsmodell den politiska viljan som den 
innersta kärnan. Att med luftmakt kunna angripa just denna samtidigt som 
det teoretiska resonemanget kring denna modell förespråkar parallella 
attacker mot ett antal mål. Modellen och dess konstruktion skall skapa en 
samtidig attack mot hela det system som motståndaren är uppbyggd av. 
Så skedde som sagt ej under dagtid men om vi tittar på hela det tyska 
agerandet, dag och natt tillsammans, kan denna fas kategoriseras av just 
detta. Koncentrerade anfall mot London som både var riktade mot både den 
politiska, ring ett, och den folkliga viljan, ring fyra. Samtidigt som anfallen 
pågår skall även det brittiska jaktflyget, bekämpas, ring fem. 
Då detta inte gav det resultat som önskades måste några frågor ställas om 
varför och därmed också frågan om teorins giltighet väckas. Kopplat mot 
teorin kan man diskutera mot mitt tidigare påstående, att attackerna borde 
ha fått verkan, med att de inte alls var koncentrerade i tid. Eftersom att 
samtidighet inte är det samma som att anfalla utsträckt över 24h. Då teorin 
förespråkar samtidighet i tid och rum saknas därför tids faktorn och 
resultatet kan därmed bevisas och teorin håller. Det som talar emot detta är 
att det var ett folkligt och politiskt sammanbrott man var ute efter. Borde 
då inte det kontinuerliga bombardemanget ha gett utdelning? Att dag som 
natt aldrig ge en chans till vila? Jag tror faktiskt att det bevisar motsatsen, 
det går inte att knäcka vilja med bomber, det är fel metod. 
Vad bombningarna däremot påvisar är att det inte går att skilja på den 
politiska och folkliga viljan såsom Wardens målvalsmodell förespråkar. 
Jag skall förklara vad jag menar. I en demokrati är de styrande genom val 
framröstade att styra staten. Den politiska inriktningen och viljan är alltså 
ett resultat av en majoritet av den folkliga dito, varför dessa kan sägas vara 
samma sak. Med detta som bakgrund faller därmed rimligheten i att göra 
den uppdelning som Wardens modell gör. Det är svårt, för att inte säga 
omöjligt att genom målval särskilja dessa åt. Skall man bomba, åker bägge 
med på köpet så att säga. Det enda exempel jag kan komma på som talar 
emot mig är folkmorden i Hiroshima och Nagasaki. 
I en diktatur är det å andra sidan ganska enkelt att skilja stadsskick från 
folket, eftersom den styrande maktelitens politiska åsikter sällan delas av 
en majoritet av folket. För att kunna hålla tillbaka den folkliga viljan i detta 
stadsskick krävs därför ett militärt inslag för att kunna behålla makten. 
Genom att påverka dessa skulle därför den folkliga viljan ta tillbaka 
makten från den politiska. Varför detta kan sägas påvisa modellens 
riktighet. Om man utifrån dessa mot och för, ytterligare drar detta mitt 
resonemang till sin spets skulle man kunna påstå att Wardens teori endast 
lämpar sig för att med fysisk destruktion påverka motståndaren, psykisk 
effekt, påverkan utsträckt över tiden fungerar ej eftersom Wardens modell 
bygger på samtidighet i tid och rum. Med detta sagt är det dags att 
återvända till vad som skedde. 
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Vad som tidigare konstaterats är att anfallen mot FC under perioden 24 
augusti-6 september uppvisade prov på god parallellitet mot precisa mål, 
vilket också gav utdelning. Varför den tyska förvåningen över att 
misslyckas med att knäcka Storbritannien, trots att man skruvade upp 
tempot ytterligare, är förståelig. Detta kan dock dels förklaras med mitt 
förda resonemang och dels att FC var långt ifrån knäckt. De angrep dag 
anfallen med sådan effektivitet att resultatet av den fysiska och psykiska 
belastningen dagtid var mindre än på natten, något som både folket och 
ledningen kände av. 
 
Vad det tyska uppträdandet däremot lyckades med var att det slet oerhört 
på den egna stridsekonomin. Detta visade sig hos de tyska flygarna i form 
av vad som skulle komma att kallas Kanalkrankheit, något som idag heter 
posttraumatiskt stress-syndrom(PTSD)121. Detta återfinns i alldaglig 
svenska under namnet Utbrändhet. Detta kom sig utav att Luftwaffe, till 
skillnad från engelsmännen ej hade något utbytessystem av sina piloter. 
Följande tyska citat påvisar detta: 

”Efter lång tids stress började kropp och själ uppvisa mindre 
problem som, om de inte åtgärdades i tid, utvecklades till 
allvarligare åkommor och sedan till slutligt, totalt sammanbrott. 
Den mänskliga kroppen skiljer sig från maskinen endast i den 
bemärkelsen att den sällan är i behov av reservdelar. Får den 
tillräcklig vila reparerar den sig själv. Det var här felet låg. Vi fick 
aldrig någon vila.”122 

Något som förmodligen ytterligare spädde på den tyska stressen var Hitlers 
meddelande den 17 september att på obestämd framtid skjuta upp operation 
Seelöwe. Försöket att etablera luftherravälde hade misslyckats och 
Storbritannien uppvisade inga tecken på brist i kampvilja. Att forcera 
igenom operationen hade vid det här laget varit ett veritabelt självmord, då 
en överskeppning från tysk sida förmodligen hade pulvriserats i en 
gemensam aktion av Royal Navy och RAF. Hitlers hopp stod nu till att 
genom en fortsatt bombkampanj knäcka den brittiska viljan. 
 
Fighter Commands agerande under denna fas ligger i linje med teorin och 
får därmed anses stärka denna då resultatet var positivt. De taktiska 
anpassningarna jag tidigare berört gav effekt, i stället för att reagera ur en 
pressad situation kunde man nu agera mot de tyska anfallen. Det 
målmedvetna arbetet med att hela tiden förbättra sig gav resultat. Större 
formationer gav betydligt färre förluster, dessa medgav dessutom att man 
styrde skeendet i själva striden, den tyska jakten kunde bindas och 
bombflygplanen lämnades för sig själva. Detta trots att man från tysk sida 
tillämpade den beordrade näreskorten av bombflygplanen. Numerären hos 
de angripande brittiska formationerna var så stor att denna jakt helt enkelt 
trycktes bort. 

                                                 
121 ”…ett tillstånd med en rad olika fysiska, psykiska och emotionella symptom som 
uppstått efter en eller flera traumatiska upplevelser. I krig drabbas människor av PTSD”, 
Christina Doctare, ”Hjärnstress kan det drabba mig”, sid. 17. 
122 Tamelander, sid. 361 
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I det mest kritiska skedet under de två första veckorna i september hade 
planer tagits fram för att ombasera jaktförbanden norr om London för att 
därigenom minska trycket på dessa. De skrinlades nu och man riktade i 
stället in sig mot de nattliga bombanfallen som fritt kunde härja över 
London. Nattjaktflygplan fanns som provflygplan och utvecklingen av 
dessa beordrades fortsätta. Då trycket mot 11 eskadern signifikant 
minskade över tiden tas den 25 september fram planer att ersätta dagjakt 
divisioner med natt dito.123 Återigen ett handlande som stärker OODA 
loopen på två sätt. Det första är den tidigare redovisade kedjan av 
erfarenheter som ger utfall i form av handlande, den andra är att beslutet 
om nattjakt tas innan man från tysk sida intensifierar dessa bombningar 
d.v.s. FC har tagit sig innanför Luftwaffes OODA loop genom att förutse 
dess beteende och med taget beslut avser påverka vad som komma skall. 
Man agerar i stället för att reagera och kommer på så sätt att kunna 
motverka den tyska avsikten. 
 

2.4.2 Sammanfattning fas 3 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Boyds teori bekräftas av det brittiska 
genomförandet och resultatet i denna fas. För Wardens del är det värre. 
Prövningen av teorin mot det verkliga skeendet och resultatet därav gör att 
kritik kan riktas mot målvalsmodellen. Kritiken jag riktar mot dennes idéer 
rör alltså inte så mycket själva tanken bakom teorin som sådan, att se på 
motståndaren som ett system av system, utan den kategorisering av 
motståndaren som målvalsmodellen – de fem ringarna – utgör. Den, tycker 
jag, tydligt uppvisar brister och min kritik riktar sig mot att kategoriskt 
särskilja den folkliga viljan från den politiska. Enligt mitt förmenande 
faller det på sin egen orimlighet. Möjligtvis att det är så i en diktatur, dock 
inte i en demokrati. Med detta resonemang som grund kan även 
målvalsmodellen sägas påverka teorin så att den endast lämpar sig för 
fysisk destruktion baserad på parallellitet. Kritiken riktar sig alltså mot 
målvalsmodellen, som i sin tur är ett resultat av teorin, varför kritiken även 
får anses gälla delar av resonemanget i denna.  
Med detta sagt är det dags att belysa vad som skedde i fas fyra. 
 

2.5 Fas 4, 6 – 31 oktober. 
Aktiviteten denna i fas liknar i mångt och mycket den i slutet av förra. Från 
den tyska ledningens sida kvarstod som sagt hoppet att knäcka den brittiska 
viljan till de nattliga bombanfallen över London. Anfallen riktade sig allt 
mer även mot andra städer såsom Liverpool, Birmingham, Coventry, 
Manchester, Plymouth och Bristol. Det var dock London som fick ta emot 
den huvudsakliga delen av de bomber som fälldes. Totalt drygt 7200 ton 

                                                 
123 James, kap VI, sid. 313 
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samt drygt 4800 brandbomber.124 Detta bombande skulle pågå till maj 
månad 1941 och kallas efter oktober månads utgång för The Night Blitz. 
Totalt skulle 22000 civila få sätta livet till, räknat från den 7 september-31 
december, 1940. Ytterligare 21000 skulle dödas fram till maj 1941. Bara 
över London fälldes 18000 ton bomber, brandbomber ej inräknade.125 

2.5.1 Vad skedde? 
I denna period kännetecknas dagsljusverksamheten av anfall från 
bombförsedda jaktflygplan eskorterade av jakt. Deras uppgift var som 
tidigare sagts inte så mycket att skapa fysisk förstörelse som att locka den 
brittiska jakten att starta. Deras anflygningshöjder låg över de som 
bombflygplanen använt sig av. Detta kombinerat med högre fart gjorde att 
den förvarnings tid som tidigare räckt för att genskjuta anfallen nu blev för 
kort. De brittiska jaktflygplanen hamnade därför i höjdunderläge med låg 
fart. Något som luftstridsmässigt är sämsta tänkbara utgångsvärden. Me-
109, som var det flygplan som användes mest i dessa anfall, hade dessutom 
bättre prestanda på hög höjd än sina brittiska motsvarigheter.126 Detta 
tvingade FC att från mitten av oktober, kontinuerligt hålla två divisioner i 
patrullbana sydost om London. Något som kostade resursmässigt. Som 
exempel kan nämnas den 29 oktober. Totalt genomfördes fyra tyska 
daganfall vilket vid dagens slut hade föranlett FC att, totalt över dagen, haft 
hela 34 divisioner i luften. Totalt omkom 53 brittiska piloter under denna 
fas. Det finns ingen officiell dödssiffra för tysk sida, däremot sköts ca 90 
flygplan ner. Nattbombningarna från tysk sida har redan berörts, varför de 
som utfördes av Bomber Command förtjänar att nämnas. Från den 6 
oktober, när insikten om att en tysk invasion ej var nära förestående, 
började BC lägga tonvikten på att anfalla mål i Tyskland i stället för 
kanalhamnarna. Både industriella och civila mål attackerades nattetid med 
mörkret som egenskydd. Avsikten var inte så mycket att skapa förstörelse, 
mer som ett – bombar ni oss bombar vi er. Fortsatta repressalie anfall med 
andra ord.127 

2.2.2 Sammanfattning fas 4 
Wardens teorier och de tyska nattbombningarna har redan berörts, det som 
kan sägas om denna period är att den med sin intensifierade bombning 
nattetid enbart stärker mina tidigare påståenden. Förväntat resultat uteblev, 
fysisk destruktion, ja – psykisk, nej. Med detta sagt kan blicken i stället 
rikta sig mot dag aktiviteten. Sett till hela fasen, kan det tyska uppträdandet 
kategoriseras som en teoretisk katastrof. I och för sig försökte man påverka 
FC där man var stark, i luften, utan resultat. Det enda det resulterade i var 
fler nedskjutna egna än motståndare samt att man fortfarande inte fick vila. 
Ett resursslöseri som gjorde varken till eller från ifråga om Storbritanniens 
vilja att slåss. Påverkade det åt något håll så stärkte det snarare viljan 

                                                 
124 James, Appendix 32: Table showing German estimate of bombs dropped on British 
targets – August-October 1940. sid. 388. 
125 Ray, sid. 260 och appendix B. 
126 James, kap VI, sid. 310. 
127 Ray, sid. 245. 
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eftersom FC hade övertaget. Agerandet dagtid och resultatet därav stärker 
alltså teorin medan nattbombningarna gör tvärt om. 
 
För brittiskt vidkommande konfirmerar agerandet åter igen teorin. Man 
möter på nytt ett ändrat tyskt beteende, något som observeras, bedöms och 
behandlas. Eftersom den tidigare taktikanpassningen gjort att man anfaller i 
stora förband, kompenserar detta till viss del för det tyska övertaget på hög 
höjd. För att möta även detta påskyndas utvecklingen av Mk II modellen av 
både Spitfire och Hurricane, vilka blir operativa i slutet på månaden128 och 
tar därmed udden av Me-109 bättre manöverförmåga på höjd. 
 

2.6 Avslutning 
När en avslutning av Slaget om Storbritannien skall återges, står det allt 
som oftast i böckerna ord som petere, fade away o.s.v. detta för att allt 
eftersom dag aktiviteten avtog stod det klart att Luftwaffe inte skulle kunna 
etablera luftherravälde över Engelska kanalen. Samtidigt tilltog 
nattverksamheten och då denna period sedan glider över i The Night Blitz 
hänger dessa ihop. Detta är förmodligen också anledningen till att de olika 
faserna kan indelas olika.  
Med detta som avslutning av den teoretiska prövningen är det dags att 
sammanfatta vad som skrivits. Detta kommer i nästa stycke. 
 

3. Sammanfattning 

3.1 Konklusion av den teoretiska prövningen samt svar på 
 frågeställningen. 
Som jag skrev i inledningen av avsnitt 2 har avsikten med att pröva dessa 
teorier ej varit att ställa dem mot varandra för att därigenom utröna om den 
ena teorin är bättre än den andra. Avsikten har hela tiden varit att pröva 
dem var för sig, Warden på tyskt agerande och resultat samt Boyd på 
brittiskt. Jag avser därför också i denna sammanfattning att redovisa 
resultaten var för sig. Eftersom jag löpande har dragit slutsatser i 
förhållande till det faktiska skeendet i varje fas, avser jag att här nedan 
endast ge en övergripande sammanfattning av resultatet. 
 
Warden; den kritik jag vill rikta mot Wardens teori rör inte själva 
grundtanken med teorin, att se på sin motståndare som ett system av 
system. Utan min kritik riktar sig mot den målvalsmodell – de fem ringarna 
– som han använder sig av. Jag finner i min prövning att den uppvisar 
brister, där min kritik riktar sig mot att kategoriskt särskilja den folkliga 
viljan från den politiska. Enligt mitt förmenande faller det på sin egen 
orimlighet. Möjligtvis att det är så i en diktatur, dock inte i en demokrati. 
Med detta resonemang som grund kan även målvalsmodellen sägas 
påverka teorin så att den endast lämpar sig för fysisk destruktion baserad 
på parallellitet. Kritiken riktar sig alltså mot målvalsmodellen, som i sin tur 

                                                 
128 James, kap VI, sid. 311 
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är ett resultat av teorin, varför kritiken även får anses gälla delar av 
resonemanget i denna.  
 
Boyd; dennes teori klarar sig utan anmärkning i denna prövning. Betyder 
detta att den är en sanning snarare än teori? Knappast, däremot så påvisar 
det brittiska agerandet och resultatet där av, denna teoris giltighet i just 
detta fall. 
 
Med dessa två stycken som bakgrund avser jag svara på min inledande 
fråga: Ja, teorierna håller för en prövning på verkligheten. Det 
jag har att anmärka på är som sagt femringsmodellen i Wardens teori. 
 
Med detta svar givet kan givetvis frågan om det är möjligt att falsifiera 
dessa teorier ställas. Om så är fallet vad har resultatet för räckvidd? 
Till att börja med vill jag påstå att min undersökning påvisar möjligheten 
att falsifiera delar eller helheten i en teori. Räckvidden för detta enskilda 
resultat blir dock ej längre än till sista punkten i denna uppsats eftersom 
förhållandena som teorierna prövas i är unika för just detta fall. Om så är 
fallet vad är då värdet av en dylik prövning? Värdet tycker jag ligger i att 
analysera och pröva dessa teorier för att därigenom skapa en tankeprocess 
kring vad de står för och hur de kan uppfattas vid en prövning på ett 
verkligt scenario. Dessutom kan en sådan här undersökning ligga som 
språngbräda för liknande prövningar för att därigenom utröna om mitt 
resultat är giltigt endast i detta fall eller om ett liknande resultat kan 
uppvisas efter en prövning mot ett annat scenario. Skulle så vara fallet ger i 
sådana fall de olika undersökningarnas resultat tillsammans grunden till ett 
påstående om eventuell felaktighet eller brist i en teori, där summan av de 
sammanlagda resultaten ger tyngd åt ett sådant påstående. I och med det så 
kan även sägas att räckvidden för de enskilda resultaten tillsammans 
därmed sträcker sig längre än vad de gör enskilt. Hur många liknande 
resultat som skall ligga till grund för att detta skall bli möjligt är svårt att 
sia om. Vad jag tror är det viktigaste är dock att prövningen som sådan sker 
för att teorierna ej skall få stå oemotsagda, eftersom risken finns att dessa i 
sådana fall kan erhålla någon form av sanningsstatus, i värsta fall med en 
liten gloria ovanpå. Med detta menar jag att de blir som heliga kor, något 
som inte får slaktas. 

3.2 Varför gick det som det gick? 
Denna fråga har jag fått vid ett flertal gånger under uppsatsens författande 
och jag vill därför i det fria ordets anda ge min syn på saken, kopplat mot 
teorin givetvis. 
Jag tycker inte att det kategoriskt går att peka på enbart en faktor utan det 
är flera faktorer som spelar in. Den allmänna ”sanningen” är att ändringen i 
målval från flygbaser till London är det som gjorde att lyckan vägde över i 
brittisk favör. Jag vill hävda att detta är långt ifrån hela sanningen och 
ganska överdrivet. Det var på väg att vända ändå. Den största anledningen 
låg i den tyska underskattningen av den brittiska förmågan, vilket visade 
sig när man blint ”köpte” underrättelser som talade för ett nära 
sammanbrott av det brittiska jaktflyget i stället för att lyssna på piloter som 
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varit i strid. Dessutom var den tyska insikten dålig i förhållandet 
fördelar/begränsningar hos sina luftstridskrafter och man överskattade 
därmed sin egen förmåga. Oavsett ändring i målval eller ej hade Luftwaffe 
aldrig tagit hem segern. Detta motiverar jag med på vilket sätt det brittiska 
ledarskapet, både det politiska och militära, gick från att reagera på tyskt 
beteende till att agera under slutet på augusti och början av september. Man 
hade i princip redan tagit sig innanför den tyska OODA loopen och var 
därmed på väg mot seger. 

3.3 Förslag på fortsatt prövning 
Jag skulle gärna se att konceptet Förhärskande Luftmaktsteori prövas på 
något annat krigsfall. Svårigheten ligger i att avgränsa luft till ett isolerat 
krig. Jag känner inte till något annat sådant skeende än det jag använt mig 
av själv. Eftersom jag framfört kritik mot målvalsmodellen i Wardens teori 
skulle det vara intressant att få den belyst. Den skulle vara enklare att 
avgränsa och är kanske därför en framkomlig väg. 

3.4 Förslag på ”ny” luftmaktsteori 
Denna lek med tanken grundar sig i både Warden och Boyd. Om Boyd får 
stå som förebild, skulle den kunna summeras på detta sätt; 
Att betrakta motståndaren utifrån OODA loopen som process där 
observationen av denne skall karaktäriseras av en helhets syn, för att 
utifrån ett förutsättningslöst förhållningssätt kunna bedöma sin 
motståndares inneboende processer utifrån funktion och inte form. Därefter 
skall dessa inneboende processer noggrant väljas ut för beslut om angrepp, 
angrepp som skall sträva efter att med samtidighet i tid och rum påverka 
dessa så att de upphör att fungera. 
Detta sätt att tänka skulle kunna kallas för Borden och karaktäriseras av 
intellektets förmåga att, utan modell, korrekt kunna analysera sin 
motståndare, för att med detta som bas kunna påverka denne fysiskt eller 
psykiskt. 
Till viss del förekommer detta i skrivande stund då det är Boyd som ligger 
bakom utvecklingen av F15, F16 och tankarna kring F117 konceptet. 
Alltså: Det är Boyds OODA loop som lyfter Wardens bomber. 



Mj Mikael Månsson  50(52) 
FHS ChP 01/03 

4. Abstract 
My purpose with this Essay is to examine if the theories of John Boyd and 
John A. Warden III will stand a test of reality. I therefore look at the 
planning, execution and result of The Battle of Britain in order to do this. 
The essay is divided into four different parts. The first part deals with the 
expression Air Power, its basic characteristics, advantages and limitations. 
This part is meant to lead a non air force officer into the essay and make it 
understandable. The next part is an analysis of the theories and the thoughts 
behind them. After this the two parts is amalgamated in order to create 
knowledge and a comprehensive view of Air Power and its theories. The 
third part is the test of the theories. In this part The Battle of Britain is 
divided into four different phases in order to create a good structure and a 
possibility for the reader to follow me in my discussions. The theories are 
tested by looking at preparation, carrying through and results in both 
German and British behaviour. By saying this I want to stress that the 
purpose with the essay is not to examine why the German campaign ended 
as it did or why RAF took the victory, nor is it a test of which one of the 
theories is the better one. It is a test where I look at Boyd by examine 
RAF/FC planning, carrying through and results and Warden by doing the 
same on Luftwaffe. The fourth part is a summing up, where the question of 
the essay is answered. 
 
In my answer I level criticism against the “five ring model” of John 
Warden. The remark I do concerns the idea of separating the political will 
from the people. I find this separation valid only when looking on a 
dictatorship not a democracy. In this discussion I find that the targeting 
model affects the theory in the way that it only suits physical destruction 
based on parallel attacks and not psychic breakdown. 
The theory of John Boyd passes without remarks. 
Having said this I discuss what these results tells us. I find that the essay 
proves the possibility to falsify a theory but that the result is valid in this 
case only. The main issue I want to point out with my result though is that 
it can work as a springboard for further examinations of these theories. If 
other authors come to the same result as I, with their examinations made on 
other real events, the conclusion must be that the answers all together 
proofs that the theory limps. How many answers that must point in the 
same direction I don’t know, the important thing is that the theories are 
tested, otherwise the risk is that they can be looked at as truths, which they 
are not. 
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