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Beskriver Försvarsmakten flygstridskrafterna utifrån ett 
revolutionärt eller evolutionärt synsätt? 
 
Sammanfattning: 
Detta arbete undersöker huruvida Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna utifrån ett revolut-
ionärt eller evolutionärt synsätt. Ett revolutionärt synsätt grundar sig i föreställningen att flyg-
stridskrafterna har ändrat krigets karaktär medan ett evolutionärt synsätt grundar sig i att flyg-
stridskrafterna är en naturlig utveckling av krigföringen som exempelvis kulsprutan. 
 
De två synsätten representeras av varsin teoretiker. Det revolutionära synsättet representeras av 
John Warden och det evolutionära synsättet av Martin van Creveld. 
Genom att med kvalitativ textanalys undersöka den svenska doktrinserien samt försvarsmaktens 
utvecklingsplan och flygvapnets utvecklingsplan efter indikatorer som visar åt ena eller det andra 
hållet anser författaren att han fått fram ett resultat.  
 
Undersökningen visar att Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna ur ett evolutionärt synsätt 
när det gäller flygstridskrafternas integrering i den gemensamma myndigheten Försvarsmakten 
samt fokus på den gemensamma operationen och dess fördelar. Dock beskrivs flygstridskrafterna 
ur ett revolutionärt synsätt gällande deras förmåga att skapa luftöverlägsenhet samt hur de bör 
ledas. 
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Does the Swedish Armed Forces describes its air forces from a 
revolutionary or evoloutionary approach? 

 
Abstract: 
This paper examines if the Swedish Armed Forces describes its air forces from a revolutionary or 
evolutionary approach. The idea of revolutionary approach derives from the thoughts that air 
forces have changed the character of war while the evolutionary approach rests on the idea that air 
forces is a development of warfare just like the machine gun. 
 
The two approaches are represented by two theorists, John Warden as the revolutionary and Mar-
tin van Creveld as the evolutionary.  The writer has, by examining the Swedish Armed Forces 
doctrines and the Armed Forces plans for development from a revolutionary and evolutionary 
point of view, got an answer to the question. 
 
The examination shows that the Swedish Armed Forces describes its air forces from an evolution-
ary approach when it comes to integration into the Armed Forces and the focus in joint operations 
with its benefits. The air forces are also described from a revolutionary approach when it comes to 
air superiority and command.  
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1 Bakgrund  

1.1 Inledning med problematisering 
Ända sedan början av 1900 - talet när en av de första luftmaktsteoretikerna Giulio Douhet började 
utforska flygstridskrafterna och dess inneboende effekter har de sammanknippats med stora 
möjligheter vid genomförande av krig. Möjligheter vilket definierades av Douhet som kontroll av 
luften, neutralisera fiendens strategiska punkter samt att luftsstridskrafter i sin natur betraktas 
som en offensiv förmåga.1 Under de senaste hundra åren har flygstridskrafterna också använts i 
ett antal olika krig och konflikter vilket medfört att synen på flygets möjligheter både har stärkts 
och ändrats utifrån Douhets ursprungstankar. Hur kommer sig denna divergens och vad har på-
verkat den? 
 
En faktor är ur vilket perspektiv flygstridskrafterna betraktas. Något som ensamt kan vinna krig 
eller bara en naturlig utveckling av krigföringen. Har tillkomsten av flyg i krig ändrat krigets 
karaktär och kanske till och med dess natur eller är krigets principer oföränderliga? 
Till den skaran som tidigt ansåg att flygstridskrafterna mycket väl kunde ändra krigets karaktär 
var luftmaktsteoretikerna Billy Mitchell från Amerika och Hugh Trenchard från England. De såg 
flygstridskrafterna som en i grunden revolutionär förmåga och tog djupa intryck av Douhet och 
hans teorier.2 Viktigt för de revolutionära förespråkarna är flygstridskrafternas institutionella 
självständighet samt fokus mot strategiska mål i syfte att kunna utnyttja flygets offensiva egen-
skaper och för att nå strategiska avgöranden. De amerikanska marinflygarna under mellankrigsti-
den delade inte alls den revolutionära synen utan tyckte visserligen att flygstridskrafterna var ett 
viktigt tillskott till krigföringen främst genom kontroll av luften men uppfattade marinteoretikern 
Mahans idéer fortfarande som giltiga. Marinflygarna såg flygstridskrafterna som en naturlig och 
evolutionär utveckling av krigföringen. 3  
 
Under mellankrigstiden intog även de olika nationerna i viss mån ställning för hur nyttjande av 
flygstridskrafterna kom till sin rätt även om samtliga i grunden såg flyg som en offensiv förmåga 
och organiserade självständiga flygvapen.4 England och Amerika såg flygstridskrafterna främst 
som en revolutionär förmåga där tilltron till de strategiska effekterna var stor. Frankrike, Sov-
jetunionen och Italien, efter att Douhet lämnat sin post, stod för en uppfattning att flygstridskraf-
terna var en evolutionär förmåga där den understödjande rollen var den främsta.5 
 
Efter andra världskriget som abrupt avslutades med atombomber över Japan dominerades luft-
maktsteorin av synen på flygstridskrafternas startegiska förmåga. Trots att de massiva bombning-
arna möttes av allt större skepsis i slutet av kriget.6 Kalla kriget utvecklades och planeringen av 
                                                   
1 Meilinger, Col Philip S. (Ed.), The Paths of Heaven, The evoloution of Airpower Theory. Alabama, Air University   
Press, 1997.s. 1.  Reuterdal, Jan (Red), Daidalossyndromet; Om luftmakt 2005, Vällingby: Elanders, 2006 s.122 
2 Reuterdahl, 2006, s. 122 
3 Ibid., s. 122,126 
4 Mellinger, 1997, s.165, 168f, 176. De nationer som avses är England,U.S.A, Italien, Frankrike,Sovjetunionen 
samt Tyskland. 
5 Ibid., s. 176 
6 Budiansky, Stephen, Airpower: From Kitty Hawk to Gulf War 11: A History of the People, Ideas and Machines 
That Transformed War in the Century of Flight. London, Penguin Books Ltd, 2005 s. 341 
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strategiska anfall med kärnvapen skiljde sig inte avsevärt från planeringen av massbombningar 
under andra världskriget. Trots att flygstridskrafterna inte gjorde någon succé under Korea kriget 
drogs inga större slutsatser av misslyckandet utan intensiva bombningar av Vietnam påbörjades.7 
Dessa bombningar rönte heller inga framgångar. De amerikanska bombplanerarna förutsåg inte 
att staten Vietnam inte fungerade som en industrialiserad stat, vilket tidigare motståndare gjort.8 
Synen på flygstridskrafter som en revolutionär förmåga var i gungning. Fanns det alternativa 
synsätt? 
 
Exempelvis den amerikanska marinen drog andra slutsatser efter det andra världskriget. De stod 
fast vid sin uppfattning att flyg med fördel ska användas även på taktisk och operativ nivå som ett 
komplement till de andra arenorna. Dessa erfarenheter prövades också på nytt vid Guadacanal 
med framgång.9  
 
De dåliga erfarenheterna från Vietnam och en underlägsenhet i konventionella styrkor jämfört 
med Warzavapakten i Europa var en katalysator att utveckla krigföringen. Initiativet kom från 
USA med deras framtagande av Air Land Battle doktrinen. Ett koncept som byggde på manöver-
krigföring där flygstridskrafterna bl.a. användes för operativa anfall på djupet. Markstridskrafter-
na fick kontroll och ansvar för flygstridskrafter på ett helt nytt sätt till flyggeneralernas för-
skräckelse. Efter en hel del tvekan infördes detta tankesätt även i NATO och fick namnet flexible 
response.10 
 
De olika synerna på flygstridskrafterna utvecklades parallellt under ett antal år.11 När USA med 
sina allierade genomförde operationen Desert storm 1991 fick amerikanen John Warden tillfälle 
att saluföra sina teorier om hur flygstridskrafter bäst används för att nå strategiska vinster bl.a. 
genom hans femringsmodell.12 Synen på flygstridskrafterna som en revolutionär förmåga aktuali-
serades ännu en gång. Att Desert storm var en framgång är de flesta militära analytiker överens 
om men anledningen är de inte lika överens om. Analytikerna är bl.a. oense om hur flygstrids-
krafternas användande bidrog till ett avgörande. Var det de strategiska anfallen mot Iraks ledning 
eller de direkta anfallen mot irakiernas stridsvagnar?13 Läser man litteratur av luftmaktsteoretiker 
som exempelvis John Warden och Martin van Creveld symboliserar de hur olika synen på luft-
makt kan te sig.14 Tyvärr är det inte bara analytiker som i efterhand är oense om hur flygstrids-
krafter ska användas utan i operationer som Desert Storm och senare i Operation Allied Force, i 
Kosovo 1999, var det öppna konflikter mellan operationschefen och dennes flygtaktiske chef. 
Konflikter mellan de olika befattningshavarna bygger på att de inte är överens om hur man bäst 
vinner ett krig vilket givetvis leder till mycket onödiga friktioner. 15 Skulle dessa friktioner uppstå 

                                                   
7 Ibid. s.370 
8 Ibid. s.381-382 
9 Olsen, John Andreas (Ed.), A history of Air Warfare. Dulles: Potomac, Inc., 2010. s.79 
10 Meilinger, 1997, s. 458-460 
11 Ibid. s.346f, 432f 
12 Olsen, John Andreas, Global Airpower. Dulles: Potomac, Inc., 2011 s.105ff. Meilinger s.373f 
13 Olsen,2010, A history of Air Warfare s. 197-198 
14Böckerna: Van Creveld, Martin, Canby, Steven L, Brower, Kenneth S, Air Power and Maneuver Warfare. Honolu-
lu, University Press of Pacific, 2002 samt Warden III, John A, The Air Campaign, U.S.A: toExcel Press, 2010 
15 Zimm, Alan D, Desert Storm, Kosova, and “Doctrinal Schizophrenia”, Strategic Review, Winter, 32-39, 2000 s.32 
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även i Sverige? Eller har den svenska Försvarsmakten redan nu en gemensam teoretisk grund att 
stå på gällande flygstridskrafternas utnyttjande? 
 

1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka om Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna utifrån ett 
evolutionärt eller revolutionärt synsätt. 
 

1.3 Frågeställningar  
Den övergripande frågeställningen är: 
 
Beskriver16Försvarsmakten flygsstridskrafterna utifrån ett revolutionärt eller evolutionärt syn-
sätt? 
 
För att svara på den övergripande frågan bryts den ned i två underfrågeställningar. 
 
Beskriver Försvarsmaktens doktrinserie flygstridskrafterna utifrån ett revolutionärt eller evolut-
ionärt synsätt? 
 
Beskriver försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP)17och flygvapnets utvecklingsplan 
(FVUP)18flygstridskrafterna utifrån ett revolutionärt eller evolutionärt synsätt? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar bara Försvarsmaktens syn på flygstridskrafter vilket innebär stridskrafter som 
verkar i och från luftrummet.19 
 
Inga sekretessbelagda uppgifter behandlas i detta arbete. 
 
I FVUP studeras endast kapitlen ett t.o.m. sju. Syftet med detta, vilket redogörs i detalj under 
kapitlet källkritik, är att hålla en hög validitet i arbetet gentemot forskningsfrågan. 
 
 

                                                   
16 Ordet beskriver används i frågeställningarna och har innebörden hur Försvarsmakten uppger att synen på flyg-
stridskrafterna är. Det kan då finnas en diskriptans mellan hur något uppges vara och hur det verkligen förhåller sig. 
Det förhållandet inryms inte i ordet beskriv i detta arbete. 
17 Försvarsmakten, HKV skrivelse 23 320:53070 2012-02-29, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022 (FMUP 
13) 
18 Försvarsmakten, HKV skrivelse 02800:62 347 2011-10-24, bilaga 1, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 
19 Denna definition hämtad från: Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 s.14. Författaren har 
tagit bort vissa delar i definitionen. Detta har utelämnats: Samt de flygbasbataljonsförband, stridsledninmgs- och 
lufbevakningsbataljonsförband som är en förutsättning för de flygande förbandens operationer.  
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1.5 Två centrala begrepp för arbetet  
Författaren har valt att i detta arbete utgå från aspekterna revolutionärt och evolutionärt synsätt 
när flygstridskrafterna beskrivs. Svenska akademins ordbok förklarar revolutionär som omvälv-
ning inom något område. Evolutionär förklaras som förändring till ett högre mera fullkomligt 
tillstånd eller utveckling under stundom motsatt revolution.20 I detta arbete bygger resonemanget 
på som nämndes i inledningen hur flygstridskrafterna uppfattas och indirekt vilka uppgifter som 
upplevs vara de mest optimala att lösa. Förhållandet mellan evolutionärt och revolutionärt synsätt 
kan enligt författaren liknas vid förhållandet mellan två partier i Sveriges riksdag exempelvis 
moderaterna och socialdemokraterna. Partierna är säkert överens om att Sverige behöver ett 
socialförsäkringssystem, en blomstrande ekonomi och en fungerande demokratisk process. Det 
partierna inte är överens om är hur dessa saker bäst ska åstakommas. Trots uppenbara ideologiska 
olikheter kan det ändå finnas uppenbara likheter i politiken. Författaren upplever en samsyn hos 
de flesta att flygets långa räckvidd och höga fart kan tillföra krigföringen en hel del men frågan är 
hur och om det är avgörande för kriget? 
 
Revolutionär syn på flygstridskrafter definieras som att de i grunden antas ha förändrat sättet att 
föra krig, krigets karaktär. Som en följd av detta synsätt har ett antal faktorer förknippats med 
uttrycket exempelvis självständig organisation och att luftmakten primärt är strategisk.21 
 
Evolutionär syn på flygstridskrafterna präglas av synsättet att det är ännu en utveckling i krigets 
förande såsom kulsprutan, radion och stridsvagnen. Faktorer som förknippas med detta synsätt är; 
primärt ett stöd till de andra arenorna på operativ och taktisk nivå samt ej institutionell auto-
nomi.22 
 
En försvarsmakt kan enligt författaren inte förväntas vara helt revolutionära eller evolutionära i 
hur flygstridskrafterna framställs då det är många faktorer som påverkar exempelvis tekniska 
möjligheter och operativa förhållanden. Tyskland insåg inför andra världskriget flygstridskrafter-
nas strategiska möjligheter, revolutionära tankar, men hade inte de tekniska möjligheterna att 
utveckla flygplan som klarade tog tillräckligt med last varför andra typer av flygplan utvecklades 
och flygstridskrafternas styrkor blev istället på operativ och taktisk nivå, evolutionärt förhållning-
sätt.23 Ändrade operativa förhållanden som när NATO ansåg sig vara underlägsna Warszawa 
pakten i konventionella styrkor tvingade fram ett mer evolutionärt förhållningssätt genom fram-
tagandet av flexible response vilket nämndes i inledningen. Samtidigt fanns den revolutionära 
synen enligt författaren kvar i de flesta flygvapen ändå. 24  
 
 Det är alltså en fråga om i vilken grad och hur de olika synsätten tillämpas inom försvarsmakter.  
 

                                                   
20 Information hämtad på internet svenska akademins ordlista <http://g3.spraakdata.gu.se/saob> Sökorden 
revolutionär och evolution. Hämtad 2012-05-24 21.36 
21 Reuterdal, 2006, s.122. Meilinger,1997, s.xi 
22 Ibid. 
23 Meilinger, 1997, s.173 
24 Ibid. s. 458-460 
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1.6 Metod  
För att utröna huruvida Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna utifrån ett revolutionärt eller 
evolutionärt synsätt indelas arbetet i två övergripande steg. I kapitlen teori och operationalisering 
upprättas en teorianknytning som sedan bryts ned till indikatorer vilka representerar revolutionärt 
eller evolutionärt synsätt. Indikatorerna hjälper författaren att veta vad han ska leta efter i under-
sökningsmaterialet. I kapitlet undersökning plockar författaren ut nyckelmeningar ur undersök-
ningsmaterialet med hjälp av indikatorerna för att värdera budskapet i materialet. Kärnan i de två 
övergripande stegen är tillämpningar av det kvalitativa förhållningsättet analys av meningsinne-
håll.25 
 
Allmänt syftar analys av meningsinnehåll till att få fram koder som sedan kondenseras för att få 
fram temat i det analyserande materialet.26 I detta arbete använder sig författaren av tolkande 
koder. Tolkande koder är enligt Johannessen/Tufte koder som står för begrepp, samband eller 
perspektiv som återspeglar hur tendenserna i materialet kan förstås och tolkas.27 Rent praktiskt 
kommer författaren ta ut meningar som representerar det viktigaste och visar tendenser i de texter 
som analyseras/undersöks. Dessa meningar kommer av författaren att kallas för nyckelmeningar. 
 
För att förankra revolutionärt och evolutionärt synsätt i militärteorin väljer författaren ut två 
teoretiker som symboliserar varsin inriktning. Detta urval görs utifrån kvalitativ textanalys i syfte 
att komma fram till huruvida teoretikerns tankar stämmer väl överens med den definition som 
gjorts av begreppen revolutionär och evolutionär.  
 
När analys av meningsinnehåll genomförs för första gången är syftet att bryta ned de två teo-
retikernas tankar så att de kan sammanfattas i ett antal indikatorer som representerar teoretikern 
och därmed evolutionärt eller revolutionärt synsätt. Indikatorer definieras som något typiskt för 
ett fenomen.28 Författaren vill att indikatorerna ska vara sammanfattande och allmängiltiga och 
symbolisera teoretikerna och synsätten som helhet varför denna metod väljs. Alternativet hade 
varit att ta ut enskilda fenomen hos varje teoretiker vilket författaren uppfattar ökar risken för en 
sämre validitet. Analysen inleds med att författaren blir bekant med och får ett helhetsintryck av 
det material som ska behandlas. Praktiskt tillämpas det genom att gå igenom den aktuella empirin 
och komprimera de två teoretikernas tankar, teorier, till ett överskådligt och framförallt represen-
tativt avsnitt under teorikapitlet. Varje teoretiker behandlas enskilt. Denna sammanfattning är av 
stor betydelse för att bygga en förförståelse och har givetvis en avgörande betydelse för den 
slutliga tolkningen.29  
 
Under operationaliseringen tar författaren ut meningar och påståenden ur texten i teorikapitlet 
med syftet att ytterligare sammanfatta och lyfta fram det essentiella i varje text genom nyckelme-
ningar. I detta steg kommer författaren även att försöka para ihop nyckelmeningarna i kluster om 
han tycker de förhåller sig till varandra. Dessa kluster av nyckelmeningar kommer kortfattat 
                                                   
25 Johannnessen, Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Egypten: Sahara Printing,     
2010 s.109-115 
26 Ibid. s.109-115 
27 Ibid. s.114 
28 Ibid. s.260 
29 Ibid. s.110 
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sammanfattas. Dessa sammanfattningar kallas för koder. I det näst sista steget grupperar författa-
ren koderna inbördes om han tycker att de har något inbördes samband för att slutligen ta fram 
indikatorer. Det gäller att författaren bibehåller ett kvalitativt fokus för att hitta kärnan texten. 
Även i detta sista steg måste författaren beskriva varför han gör de val han gör. Det är av största 
vikt att indikatorerna kontrolleras så att de är representativa för det ursprungliga urvalsmateri-
alet.30 
 
För att få en större precision i hur undersökningsmaterialet ska behandlas utifrån de framtagna 
indikatorerna kommer ett försök göras att hitta gemensamma samband/förhållanden utifrån indi-
katorernas innebörd. Kan författaren ställa de evolutionära och revolutionära indikatorerna mot 
varandra ökas validiteten mellan forskningsfrågan och undersökningsmaterialet i jämförande 
delen revolutionär eller evolutionär. Det är dock mycket viktigt att författaren inte i framtagandet 
av indikatorerna strävar efter gemensamhet då indikatorerna riskerar att inte representera de två 
teoretikerna utan snarare tas fram för att passa metoden och då faller hela arbetet. Genomgående 
måste författaren förklara och motivera de val han gör i varje steg. 31 

                                                   
30 Ibid. s. 115 
31 Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap? Indien: Replika Press, 2011 s.125 
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Det andra tillfället analys av meningsinnehåll genomförs är i kapitlet undersökning och används 
för att med hjälp av indikatorerna undersöka hur det valda materialet beskriver flygstridskrafter-
na. Indikatorerna representerar det evolutionära eller revolutionära synsättet på flygstridskrafter 
och kommer utgöra ett raster för författaren när undersökningsmaterialet gås igenom. Rastret med 
indikatorer gör att författaren kommer att göra nedslag i materialet och ta ut nyckelmeningar 
texterna. Nyckelmeningarnas syfte är att lyfta fram belägg för evolutionärt eller revolutionärt 
synsätt. 32 Då det behövs kommer nyckelmeningarna förklaras utifrån författarens förförståelse. 
Nyckelmeningarna klustras under respektive indikatorpar.33 Efter denna klustring kommer förfat-
taren ha ett resultat där han kan avgöra hur mycket stöd det finns för varje indikator. För att få 
fram ett resultat kommer författaren använda sig av ett kvalitativt förhållningsätt och bedöma 
vilka indikatorer som har störst inflytande på undersökningsmaterialet. Slutligen kommer resulta-
tet analyseras samt slutsatser dras vilket innebär svaret på den övergripandefrågeställningen.     

                                                   
32 Johanessen mfl, 2010,s. 114 
33 Ibid. 
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1.7  Författarens förförståelse 
Författaren är flygvapenofficer sedan femton år och har primärt arbetat med ledning av stridsflyg 
inom den svenska Försvarsmakten ur olika aspekter. Från flygstridsledning på stridsteknisk nivå 
till ledning av flygstridskrafter på lägre taktisk nivå både som operationschef inom strilbataljonen 
samt handläggare på flygtaktisk stab. Förförståelsen inom det valda fältet är alltså relativt god 
men detta innebär också en risk då författaren angriper problemet på ett visst sätt utifrån tidigare 
utbildningar han genomgått och kanske tar vissa sker för givna som en läsare med annan förför-
ståelse inte ser lika självklara. Tydlighet och transparens är enligt denna författare ett sätt att 
angripa denna problematik. 
 

1.8 Urval, Material och källkritik 
För att välja ut två luftmaktsteoretiker och beskriva luftmaktens utveckling har material i form av 
ett antal böcker, redovisade i litteraturförteckningen, studerats. Gemensamt för detta material är 
att huvuddelen är skrivet av luftmaktsteoretiker med ett anglosaxiskt ursprung. Martin van 
Creveld är dock uppvuxen och utbildad i Israel men har doktorerat i England.34 Detta gör att 
materialet inte speglar en världsomspännande uppfattning men samtidigt är det litteratur som 
enligt författaren är erkänd och lyfter fram det problem som ska undersökas. 
 
Den evolutionära teoribildningen genom Martin Van Creveld har utgått från primärkällan och 
boken Air Power and Maneuver Warfare35 där författaren tycker att Creveld redogör för använ-
dandet av flygstridskrafter på ett tydligt sätt. Genom att även studera Crevelds bok The Age of 
Air Power36 och kapitlet the Rise and Fall of Air Power37 i John Andreas Olsens bok A History of 
Air Warefare har författaren försäkrat sig om att idéerna även idag är representativa för Martin 
van Creveld. Som primär källa och underlag för den revolutionära teoribildningen genom John 
Warden har författaren använt sig av Wardens teori the Enemy as a System38 och tillämpliga 
delar av boken the Air Campaign39 särskilt då det nyskrivna förordet (2010) och luftöverlägsen-
hetsens betydelse40 för att kunna sätta in teorin i rätt sammanhang.  
 
Materialet för att undersöka hur Försvarsmakten beskriver sin syn på flygstridskrafterna har valts 
till Försvarsmaktens gällande doktrinserie samt utvecklingsplanerna FMUP och FVUP. Doktrin-
serien vilka består av militärstrategisk doktrin 2011 (MSD 12)41, doktrin för gemensamma oper-

                                                   
34 Van Creveld, m.fl, 2002. s. vii. 
35 Van Creveld m.fl, 2002. 
36 Van Creveld, Martin, The Age of Airpower, U.S.A: PublicAffairs, 2011 
37 37 Olsen, 2010, A history of Air Warfare. s.351-370 
38 Warden , John A, The Enemy as a System, Air Power Journal, Volume VIV, No. 1, 1995 
<http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95.htm> 
39 Warden, 2010, The Air Campaign, 
40 Ibid. s.10 
41 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin; med doktrinära grunder (MSD 12) 2011,  
Stockholm:FMLOG ASPA Grafisk Produktion, 2011. 
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ationer 2005 (DGemO)42, doktrin för luftoperationer 2005 (DluftO)43, doktrin för marinoperat-
ioner 2005 (DmarinO)44 samt doktrin för markoperationer 2005 (DmarkO)45 har valts för att de 
ses som ett inriktande dokument och behandlar bl. a hur stridskrafterna ska användas.46 Författa-
ren anser att doktrinerna var och en för sig symboliserar Försvarsmaktens samlade syn på varje 
arena och inte är ett forum där arenorna själva driver sin utveckling. Denna syn stärks av att 
samtliga doktriner är undertecknad och utgivna av Överbefälhavaren.47  
 
Utvecklingsplanerna har valts för att de är nära knutna till doktrinerna och påverkar deras inrikt-
ning och ger också bilden av hur doktrinerna påverkas på sikt.48Argumentation angående för-
svarsmaktsperspektivet kan även appliceras på FMUP och FVUP. FVUP kan dock anses något 
tendentiös då flygvapeninspektören har lite större utrymme att fritt proklamera sin egen arenas 
förträfflighet och hur man ser på en framtida utveckling. För att ta hänsyn till tendensen studeras 
enbart de delar som innefattar nuläge och beslutad utveckling framtill 2014 vilket innebär kapitel 
ett t.o.m. sju. Författaren vill därmed försäkra sig om att Försvarsmakten som myndighet står 
bakom den tänkta utvecklingen alltså försvarsmakts perspektiv framför flygvapen perspektiv.  
 
Arena doktrinerna och doktrin för gemensamma operationer är till åren komna. Efter kontakt med 
övlt Johan Brovertz som är Förvarsmaktens huvudansvarig för doktrin utveckling stödjer han 
författaren i att ändå använda sig av doktrinerna som en del i empirin.49 I ett försök att aktualisera 
och kanske främst vidimera innehållet i doktrin för luftoperationer och doktrin för gemensamma 
operationer används även material från en muntlig intervju genomförd 2012-05-15 med chefen 
för den flygtaktiskastaben generalmajor Micael Bydén tillika flygvapeninspektör (FVI). Bydén är 
ny på posten som FVI (sedan januari 2012) och därmed är det också relevant att undersöka om 
han har några avvikande uppfattningar gentemot den tidigare FVI som signerat och skrivit föror-
det till gällande FVUP. Referat är upprättat efter intervjun och återfinns i författarens ägo. 
 

1.9 Tidigare forskning  
Författaren har inte hittat någon tidigare forskning som är representativ för just detta arbete men 
givetvis har det skrivits mycket om de olika delämnena.  
 
Angående luftmaktsteori i termerna av en revolutionär eller evolutionär förmåga skriver filosofie 
doktor Wray R Johnson om i boken Daidalosssyndromet som utgavs på försvarshögskolan 
2005.50 Johnson problematiserar kort kring de olika begreppen för att sedan som huvudämne 
behandla förhållandet mellan klassisk luftmaktsteori och små krig.51  

                                                   
42 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (2005), Värnamo: Fälth & Hässler, 2005 
43 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer (2005), Värnamo: Fälth & Hässler, 2005 
44 Försvarsmakten, Doktrin för marinoperationer (2005), Värnamo: Fälth & Hässler, 2005 
45 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (2005), Värnamo: Fälth & Hässler, 2005 
46 Försvarsmakten, 2011, Militärstrategisk doktrin; med doktrinära grunder, s. 11 
47 Ibid s.3 
48 Ibid s. 11 
49 Mail från övlt Brovertz I författarens ägo. 
50 Reuterdal,2006,s.121-122 
51 Ibid. s.119-120 
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Boken Air Power skriven av Stefan Budiansky som är en resumé av hur luftmakt och stridsflyg 
har utvecklats genom 1900 - talet har enligt författaren en revolutionär ansats vilket kan styrkas 
genom att läsa förordet. Bokens syfte enligt Budiansky är att skildra den revolution för kriget 
som flyget har utgjort.52 Boken the Age of Air Power skriven av Martin van Creveld har å andra 
sidan enligt författaren en evolutionär ansats genom att analysera luftmaktshistorien och ställa sig 
frågan huruvida flygstridskrafterna har nått sin storhetstid och kanske ersätts av något annat.53  
 
John Warden har analyserats av många och på olika nivå. Två axplock är författaren John And-
reas Olsen och kadett Max Villman. John Andreas Olsen har skrivit boken John Warden and the 
renaissance of American air power. En bok som enligt författaren beskriver Warden som person 
men också hans teorier i detalj.54 Max Villman undersöker inom ramen för sitt självständiga 
arbete om det ryska luftmaktsanvändandet i Georgien 2008 hade influerats av Warden.55  
 
Slutligen har kadett Jonas Höglund i sitt självständiga arbete på officersprogrammet undersökt 
den svenska luftoperativa doktrinen i syfte att identifiera vilka luftmaktsteorier doktrinen influe-
rats av.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
52 Budiansky, 2005, s.ix 
53 Van Creveld, 2011, s.ix 
54 Författaren har läst utdrag ur boken på internet. Nedladdat 2012-05-30 kl 0911. 
<http://books.google.se/books?id=wyAPkLuFYNoC&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&printsec=frontcover&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false> 
55 Information nedladdat från databasen DIVA 2012-05-30 kl 0918 <http://fhs.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:426968> 
56 Information nedladdat från databasen DIVA 2012-05-30 kl 0936 <http://fhs.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:328708> 
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2 Teori 
2.1.1 Inledning 
Som teorianknytning i denna uppsats har författaren valt ut två luftmaktsteoretiker som symboli-
serar revolutionärt och evolutionärt synsätt.  
 
Det revolutionära synsättet representeras av den pensionerade flygvapen översten John Warden. 
En av de få luftmaktsteoretiker som har haft möjlighet att ta fram en teori om luftmakt och sedan 
kunna operationalisera den i en luftkampanj vilket skedde med hans femrings modell i Desert 
Storm 1991.57 Wardens teorier om luftmakt i boken Air Campaign: Planning for Combat som 
utgavs 1986 väckte nytt liv luftmaktsteoridebatten i USA som hade gått i stå.58 Inte sedan Billy 
Mitchells tid hade någon så tydligt förespråkat nyttan av strategiska bombningar, målen var dock 
inte de samma.59 
 
Det evolutionära synsätet står Martin van Creveld för. Född i Nederländerna men uppväxt och 
utbildad i Israel. Efter en mastersexamen i Israel doktorerade han i historia i England. Creveld är 
inte övertygad att flygstridskrafterna har någon avgörande effekt på kriget utan de är först och 
främst ett bra komplement till mark och sjöförbanden.60 Därmed ser han inte heller det självklara 
med autonoma flygstridskrafter.61 Creveld tar den evolutionära tanken så långt att han ställer sig 
frågan om inte flygstridskrafterna till och med har passerat sitt bäst före datum. Kanske håller 
flygstridskrafterna på att bli ersatta av andra system och andra sätt att bedriva krig.62 För att leda 
detta påstående i bevis pekar han på minskande flygvapen världen över, stora kostnader för bibe-
hållande av flygstridskrafterna samt införandet av nya vapen och plattformar som övertagit de 
klassiska flyguppgifterna.63 Genom boken Air Power and Maneuver Warfare ger han sin syn på 
hur luftmakt används på ett effektivt sätt ihop med de andra arenorna. Dock är låg intensiva 
konflikter undantagna då Creveld anser att sådana konflikter avviker för mycket från de konvent-
ionella krigen för att kunna behandlas i boken.64 
 
 
 
 
 
 

                                                   
57 Meilinger, 1997,s.370ff 
58 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder 2005, Stocholm: FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004s. 265 
59 Budiansky, 2005, s. 414f 
60 Olsen, 2010, A history of Air Warfare. s. 353, 363, Van Creveld, 2011, s. 424 
61 Van Creveld, 2011, s.62, Olsen, 2010, A history of Air Warfare S.360f, Creveld, 2002, m.fl, S.204f 
62 Van Creveld, 2011, s. 424, Olsen, 2010, A history of Air Warfare s.369f 
63 Van Creveld, 2011, s.425ff. Olsen, 2010, A history of Air Warfare. s. 370 
64 Van Creveld m. fl. 2002, s. xv  
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2.1.2 Revolutionärt synsätt genom John Warden 
I teorin The Enemy as a system som är en förädling av tankarna i the Air Campaign redogör 
Warden för sina tankar om strategisk krigföring.65 Som en aura över teorin vilar Wardens överty-
gelse att luftöverlägsenhet66 är en förutsättning och kriget kan avgöras utan att slå mot motstånda-
rens markförband.67  
 
Warden fastslår inledningsvis att flygstridskrafterna är något speciellt och har varit detta hela 
tiden genom att citera generalen Carl A. Spatz: 

 
We were a different breed of cat right from the start. We flew through the air while the oth-

ers walked on the ground 68 

 

Enligt Warden är det av största vikt att tänka deduktivt när man har för avsikt att planera strate-
giska luftoperationer.69 Tänka strategiskt fungerar inte om fokus ligger på enskildheter som mot-
ståndarens flygplan eller större sammanhang såsom militära styrkor. Istället är det centrala fien-
den som helhet och de egna målen med operationen. När dessa har fastställts måste strategen 
fundera över hur fienden ska påverkas, kanske tvingas, för att hans egna mål ska bli fiendens mål. 
Slutligen när denna kartläggning är färdig kan strategen börja fundera över hur önskad effekt ska 
uppnås.70 Vidare menar Warden att strategen inte längre får se krig som drabbningen mellan två 
militära styrkor utan fienden måste ses som en helhet, ett system sammansatt av många undersy-
stem. Behandla fienden som ett system underlättar för strategen att hitta de svaga punkterna för 
att med minsta möjliga ansträngning nå så mycket framgång som möjligt.71  
 
Warden hävdar vidare att 2000-talets strateger måste inse hur vissa teorier förändrats. Napoleons 
och Clausewitzs tankar om friktioner, dimma och moral gällde då men har förändrats. I dagens 
krig har de materiella/fysiska aspekterna tagit överhanden gentemot de moraliska. Därmed bör 
anträngningarna i första hand syfta till att bekämpa materiella/fysiska faktorer snarare än faktorer 
som påverkar motståndarens moral. Warden definierar krigföring till en förenklad ekvation (Ma-
teriel) x (Moral) = Resultat72.  
 
Warden menar vidare att kan ett eller flera av motståndarens materiella/fysiska system påverkas 
så att motstånd inte längre medges framkallas strategisk förlamning73. Vilka delar i fiendens 

                                                   
65 Warden, 2010, the Air Campaign, s. ix 
66 Luftöverlägsenhet ger de egna flygstridskrafterna handlingsfrihet i luftarenan men innebär inte att tillståndet är 
konstant. Försvarsmakten, 2005,Doktrin för luftoperationer, s.24  
67 Warden, 2010, the Air Campaign, S. x, 10 
68 Warden , 1995, The Enemy as a System, s.1 
69 Ibid. s. 2 
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 Ibid. s. 2f,  
Hofvander, Bo (Ed.), Rekkedal, Nils Marius (Ed.), LUFTMAKT, Teorier och tillämpningar, Reviderad upplaga 
2004. Vällingby: Elaners, 2004 s.29 
73 Ibid. s 30 
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system som angrips är beroende av en mängd saker bl.a. motståndarens kapacitet, vilka avgö-
rande punkter som har definierats samt egna styrkors moraliska och politiska mandat.74  
 
I syfte att kunna åskådliggöra fiendens som ett system, vilket i sig är en komplicerad process, 
utvecklade Warden femringsmodellen. Modellen är en nedskalad, deduktiv, mycket förenklad 
bild av verkligheten för att se hur man hittar en motståndares Center of Gravity (CoG). CoG är en 
avgörande punkt där man direkt eller indirekt får motståndaren att inte kunna genomföra sin vilja 
exempelvis fullfölja en militär operationen. Warden exemplifierar en indirekt CoG för de flesta 
stater som elförsörjningsnätet. CoG finns inte bara på strategisk nivå utan också på operativ nivå. 
Warden anser att modellen inte bara är brukbar på stater utan egentligen alla företeelse och orga-
nisationer exempelvis knarkkarteller.75 Varje motståndare har unika CoG och måste analyseras i 
varje enskilt fall.76 
 
Modellen delas in i fem ringar där den innersta ringen symboliserar det som effektivast slår ut 
den motståndare man möter. Den innersta ringen är motståndarens ledningsfunktion77 och är mest 
avgörande hos varje motståndare. Den andra ringen består i något som Warden benämner för 
systemförutsättningar78. Systemförutsättningar ska betraktas som något en motståndare inte kan 
klara sig utan exempelvis förstörd knark produktion i en knarkkartell eller en stats förmåga att 
framställa energi.79 Den tredje ringen är motståndarens infrastruktur80. Det behövs generellt mer 
ansträngning att slå mot motståndarens infrastruktur jämfört med motståndarens systemförutsätt-
ningar enligt Warden.81 Den fjärde ringen är befolkningen82 vilket Warden menar är svårt att 
attackera även om man åsidolägger de moraliska aspekterna. Ett exempel där det lyckats är i 
Vietnamkriget. Nord Vietnam lyckades genom att åsamka USA sådana förluster att befolkningen 
på hemmaplan till slut krävde ett urdragande ur konflikten.83 Den femte och yttersta ringen består 
av motståndarens stridskrafter.84 Av gammal hävd anses stridskrafterna som det nödvändigaste 
vid krigföring men detta stämmer inte menar Warden. Stridskrafterna verkar som ett skydd åt de 
andra ringarna och är uddlösa om de inre ringarna är bekämpade.85  
 
För att effektivast slå ut motståndaren förespråkar Warden vidare att de olika CoG angrips med 
något han kallar parallella attacker, attacker i samma tid mot flera mål samtidigt. Parallella at-
tacker underlättar att försätta motståndaren i strategisk förlamning.86 Slutligen menar Warden att 
strategen alltid ska prioritera CoG:s så nära femringsmodellens innersta delar som möjligt. Stri-

                                                   
74 Warden,1995, The enemy as a system s. 3 
75 Warden, 1995, The enemy as a system s. 7, Warden, the Air Campaign, s. x 
76 Warden, 1995, The enemy as a system s. 8 
77 Widén/Ångström, 2004, s.266  
78 Ibid. s.266  
79 Warden, 1995, The enemy as a system s. 8f 
80 Widén/Ångström,2004, s.266  
81 Warden,1995, The enemy as a system s. 9 
82 Widén/Ångström,2004, s.266  
83 Warden, 1995, The enemy as a system s. 9 
84 Widén/Ångström,2004, s.266  
85 Warden, 1995, The enemy as a system s. 10 
86 Ibid. s.13 
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derna med motståndarens militära styrkor om de måste uppkomma syftar till att möjligöra attack-
er mot strategiska CoG:s eller för att skydda sina egna sårbarheter.87 
 

2.1.3 Evolutionärt synsätt genom Martin van Creveld 
Hela Crevelds resonemang utgår ifrån konceptet manöverkrigföring varför han är noga med att 
förklara de sex viktigaste principerna för manöverkrigföring nämligen; tempo, Schwerpunkt, 
överraskning, kombinerade vapen, flexibilitet och decentraliserad ledning. Manöverkrigföring 
går enligt Creveld ut på att redan före konfrontation sätta fienden i ett ofördelaktigt läge eller 
koncentrera sina krafter till ett visst område för att få ett övertag i tid och rum.88 Under stridens 
förande är det positivt att få ett tidigt genombrott genom fiendes linjer och sedan avregla fienden 
ifrån varandra och göra allt för att motverka motanfall.89 Crevald konstaterar vidare det svåra i att 
manövrera och överaska med större enheter. Rent praktiskt låses fiendens front fast och sedan 
görs försök att slå mot flankerna eller genom kringgående manöverar slå bakifrån.90 Det är av 
största vikt att flygstridskrafterna manövrerar ihop med markförbanden så att arenorna ligger i fas 
med varandra. De vanliga sätten för samarbete, rapporter, samverkansofficerare osv, tror Creveld 
inte räcker för att uppdatera varandra utan fysiska möten mellan mark- och luft- chefer är nöd-
vändiga. En förutsättning tror Creveld vidare är att cheferna måste ta detta nära samarbete i beak-
tande när de planerar fysiska platserna för respektive högkvarter.91 Manöverkriget syftar till att 
minska sammanstötningarna med fienden men dessa kommer aldrig uteslutas helt då det ligger i 
sakens natur att konfrontation måste uppstå.92 
 
Tempo är det som Creveld definierar som manöverkrigets första princip och vitalt för att praktiskt 
kunna genomföra krigföringen. Creveld lyfter fram Boyd och hans OODA loop för att förklara 
innebörden av tempo. Det handlar om att kunna handla snabbare än fienden och reagera snabbare 
än fienden kan handla, samtidigt som man siktar på fiendes svagheter 93 
 
 Nästa princip är Schwerpunkt vilket innebär kraftsamling94. Förenklat kan det förklaras som att 
slå mot fienden i rätt tid och rum med rätt styrka. Det är dock svårt att hitta dessa tillfällen, trots 
att en erfaren militär kan hitta dessa vid varje given situation, och mycket menar Creveld är upp 
till de militära chefernas intuitiva förmåga. Det gäller att hitta punkter som är vitala för motstån-
daren men inte optimalt försvarade. Dessa punkter kallar Creveld Centers of Gravity (CoG).95 Att 
kunna nyttja luftmakt vid kraftsamling är en av dess största styrkor varför det är viktigt att inte 
engagera flygstridskrafterna i alltför stor utsträckning i en separat målplan för flygvapnet. Det 
viktigaste för flygstidskrafterna är tillgänglighet här och nu och inte att bekämpa mål i områden 
                                                   
87 Ibid s.12 
88 Van Creveld m.fl.2002, s.1 
89 Ibid. s.3 
90 Ibid. s.2 
91 Ibid. s.203f 
92 Ibid. s.1 
93 Ibid s.3 
94 Creveld översätter Schwerpunkt som focal of effort. Denna författare väljer att likt den svenska översättningen av 
Handbok I manöverkrigföring översätta Schwerpunkt med kraftsamling. Lind, S, William, Handbok I manöver-
krigföring, Förkortad och kommenterad upplaga. Vällingby: Elanders Gotab, 2006. s. 2 
95 Van Creveld m.fl. 2002,s. 3f 
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som inte är aktuella för manöverkriget. Cheferna inom flygstridskrafterna får inte gå i fällan och 
prioritera luftkriget före markkriget om inte konfliktens karaktär gör det möjligt. Att prioritera 
luftöverlägsenhet ska endast göras om hotet mot egna styrkor och operationstempot tillåter detta. 
Situationen på marken är styrande. Mäta flygstridskrafternas framgång genom flugna pass eller 
genom egna förluster har inte automatiskt bäring mot hela operationens resultat.96 
 
Ett rimligt antagande är att ens motståndare är lika intelligent som en själv och försöker skydda 
sina egna vitala områden, CoG, med all kraft. Detta antagande gör att överraskning är så viktigt 
vid manöverkrigföring, den tredje principen enligt Creveld. Manövrera ut fienden genom vilse-
ledning, få honom ur balans och bli osäker på sina antaganden, är delar i överraskningsmomentet 
och syftar till att kunna slå honom där han minst anar.97 
 
Den fjärde principen som Creveld menar är den minst förstådda är kombinerade vapen98. Kombi-
nerade vapen innebär att man blandar olika vapen/verkansdelar för att få ut som mest ur varje 
verkansdel. Exempelvis används inte stridsvagnar för att slå ut andra stridsvagnar istället används 
stridsvagnarna för att slå ut fiendens artilleri. Flygstridskrafterna är en naturlig del av kombine-
rade vapen konceptet.99 Markstridskrafterna tvingar fiendens markstridskrafter till reaktiva rörel-
ser. Uppgiften för flygstridskrafterna blir då inte som traditionellt att åsamka fienden så mycket 
förluster som möjligt utan att sänka fiendens tempo. Tempot sänks genom bl.a. splittring, för-
hindrande av samtidiga rörelser så att de egna markstridskrafterna kan fortsätta operationen med 
att bryta upp och slå motståndaren.100 
 
Manöverkrigföringen menar Creveld nedgraderar de klassiska uppgifterna direkt flygunderstöd101 
och flyganfall på djupet102 men tillför tre uppgifter istället. Den första uppgiften delas med 
MLRS103 och attackhelikoptrar och det är omedelbart flygunderstöd till de framåtryckande spjut-
spetsarna104. De två andra uppgifterna är unika för flygstridskrafterna och innebär skydd av flan-
kerna mot motanfall och skydd mot kringgående rörelser från motståndaren. Anledningen till att 
flygstridskrafterna anses lämpligast för dessa uppgifter är deras förmåga att snabbt och med 
precision kunna skydda egna styrkor genom att leverara koncentrerad vapenverkan.105 
 
Som en följd av de fyra tidigare principerna är den femte principen mycket viktigt nämligen 
flexibilitet. Flexibilitet uppnås i militära organisationer enligt Creveld genom att vara bl.a. själv-
ständiga och inte för specialiserade. Organisationen får inte vara för standardiserad och ska klara 
skador utan degradera alltför mycket.106 

                                                   
96 Ibid. s.203,204f 
97 Ibid. s.5 
98 Crevald skriver combined arms vilket översätts till kombinerade vapen. Lind,2006, s.34 
99 Van Creveld m.fl. 2002, s. 5f, 206 
100 Van Creveld m.fl. 2002, s.206 
101 Close Air Support är översatt till Direkt flygunderstöd. 
102 Battlefield Air Interdiction är översatt till flyganfall på djupet. 
103 MLRS är ett raketartellerisystem. < http://www.army-technology.com/projects/mlrs/>  
Nedladdat 2012-06-01 kl 1259 
104 Direkt översättning från immediate on-call fire support of the forward- thrusting sparheads. 
105 Van Creveld m.fl.,2002, s.206 
106 Ibid. s.6f 
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För att kunna vara flexibel krävs den sjätte och sista principen vid manöverkrigföring nämligen 
decentraliserat ledarskap. För att kunna göra de överaskande manövrernas i rätt tempo krävs det 
chefer som tar initiativ och är insatta i orderläget inte bara på sin egen nivå utan också två nivåer 
upp.107 
 
Sammanfattningsvis menar Creveld att manöverkriget påverkar utnyttjandet av luftmakt på ett 
antal sätt. Det taktiska utnyttjandet minskas i form av direkt flygunderstöd inte för att behovet 
minskas utan det övertas av attackhelikoptrar och MLRS. På den operativa nivån sker ett skifte 
från godtyckliga insatser mot underhållslinjer mot uppgifter inom kraftsamling, bl.a. förhindra 
motanfall och isolera slagfältet. Dessa ändringar i uppgifter ger enligt Creveld nya dimensioner 
till samverkan mellan flyg och markstridskrafter.108 
 

3 Operationalisering 

3.1 Inledning 
I detta kapitel ska författaren använda sig av de fakta som framkommit i teorikapitlet ovan och 
göra teorierna applicerbara på undersökningsmaterialet. Syftet är att bryta ned innehållet i teori-
kapitlet till ett antal indikatorer som representerar det revolutionära synsättet genom John Warden 
och det evolutionära synsättet genom Martin van Creveld. Metoden är i sig komplicerad men 
författaren vill redovisa arbetsgången från nyckelmeningar från teorikapitlet till indikatorer för att 
öka intersubjektiviteten i arbetet. Läsaren behöver inte förstå hela processen i detalj för att kunna 
ta del av undersökningen och dess resultat. Indikatorerna syftar till att vara sammanfattande och 
representera teoretikerna och synsätten som helhet. 

3.2 Revolutionärt synsätt 

3.2.1 Från nyckelmeningar till koder 
Nedan har författaren tagit ut de nyckelmeningar som han anser sammanfatta det revolutionära 
synsättet genom John Warden. Författaren har sedan sammanställt nyckelmeningarna i ett antal 
kluster och sammanfattat dem i koder.  
 
Första klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna fienden som ett system, system av 
system, femringsmodellen och deduktivt tankesätt. Att se motståndaren som ett system är åter-
kommande i teorin The Enemy as a system och är fundamentet i Wardens tankar. Dessa system 
av system, som i grunden är ett komplicerat och något abstrakt sätt att tänka, åskådliggörs med 
femringsmodellen. Modellen, som i sig, ger uttryck för det deduktiva tankesätt Warden anser så 
viktigt vid operationsplanering. 
 
Andra klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna Strategiska mål i första hand, Centers 
of Gravity, Strategisk förlamning, Parallella attacker och militära styrkor ej primära mål.  
                                                   
107 Ibid. s.7 
108 Ibid. s. xvi 
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I Wardens femringsmodell ingår ett antal ringar knutna till strategiska funktioner som kan angri-
pas för att besegra en motståndare. Den innersta ringen och även den viktigaste enligt Warden är 
en motståndares ledningsfunktion. De punkter som direkt eller indirekt omöjliggör för motstånda-
ren att göra motstånd kallar Warden för Centers of Gravity (CoG). Genom att slå mot dessa CoG 
direkt eller indirekt kan man framkalla strategisk förlamning. Lättast frambringar anfallaren 
strategisk förlamning hos motståndaren om fler CoG s anfalls samtidigt genom parallella attack-
er. Warden är tydlig med att ett krig kan avgöras utan att slå mot motståndarens markförband. De 
militära styrkorna som mål betraktade är inte högt prioriterade överhuvudtaget och utgör även 
den yttersta ringen i femringsmodellen. 
 
Tredje klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna flygstridskrafterna något speciellt och 
Flygstridskrafterna avgörande. Författaren har tagit ut generalen Spaatz citat som en nyckelme-
ning för att exemplifiera synen på flygstridskrafter. Hela Wardens teori är konstruerad för flyg-
stridskrafter med inriktningen att en motståndare kan övervinnas med enbart flygstridskrafter, 
teorin i sin helhet andas detta enligt författaren. 
 
Fjärde klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koden luftöverlägsenhet. Warden menar att 
luftöverlägsenhet i det område man verkar är en förutsättning för att teorin ska vara tillämpbar 
vilket gör att författaren tycker att detta är centralt och placerar detta i ett eget kluster. 
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Nyckelmeningar från teorikapitlet (Warden) Koder  
 
…I teorin The Enemy as a system som är en förädling av 
tankarna i the Air Campaign redogör Warden för sina 
tankar om strategisk krigföring…109 
…Vidare menar Warden att strategen inte längre får se 
krig som drabbningen mellan två militära styrkor utan 
fienden måste ses som en helhet, ett system sammansatt av 
många undersystem…110 
….I syfte att kunna åskådliggöra fiendens som ett system, 
vilket i sig är en komplicerad process, utvecklade Warden 
fem rings modellen…111 
 
 

 
 
 
 
Fienden som ett system 
System av system 
Femringsmodellen 
Deduktivt tankesätt 

 
…Den innersta ringen är motståndarens ledningsfunkt-
ion112 och är mest avgörande hos varje motståndare…113 
…CoG är en avgörande punkt där man direkt eller indirekt 
får motståndaren, inte bara militära styrkor utan som hel-
het, att inte kunna genomföra exempelvis fullfölja en 
militär operationen…114 
…Av gammal hävd anses stridskrafterna som det nödvän-
digaste vid krigföring men detta inte stämmer inte menar 
Warden. Stridskrafterna verkar som ett skydd åt de andra 
ringarna och är uddlösa om de inre ringarna är bekäm-
pade… 115 
…För att effektivast slå ut motståndaren förespråkar War-
den vidare att de olika CoG angrips med något han kallar 
parallella attacker, attacker i samma tid mot flera mål 
samtidigt….116 
…Warden menar vidare att kan ett eller flera av motstån-
darens materiella/fysiska system påverkas så att motstånd 
inte längre kan göras framkallas strategisk förlam-
ning117…118 
 

 
 
 
Strategiska mål i första 
hand  
Centers of Gravity 
Militära styrkor ej pri-
mära mål. 
Parallella attacker 
Strategisk förlamning 

                                                   
109 Sid 16 detta arbete 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Widén/Ångström, 2004 s.266 Översättning hämtad från militärteoretiska grunder. 
113 Sid 17 detta arbete 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Hofvander m fl. 2004, s. 30 
118 Sid 17 detta arbete 
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…”We were a different breed of cat right from the start. We 
flew through the air while the others walked on the 
ground”119…120 
 

Flygstridskrafterna något 
speciellt. 
Flygstridskrafterna avgö-
rande. 
 

… Som en aura över teorin vilar Wardens övertygelse att 
luftöverlägsenhet är en förutsättning….121 

Luftöverlägsenhet en 
förutsättning 

 

3.2.2 Från koder till indikatorer  
Genom att klustra och analysera koderna har författaren skrivit tre indikatorer som han tycker 
beskriver John Warden och därmed revolutionärt synsätt på flygstridskrafter i sin helhet.  
 
Första indikatorn för det revolutionära synsättet är Flygstridskrafternas uppgifter syftar till att nå 
strategiska effekter. 
 
Författaren anser att utgångspunkten hos Warden är ett strategiskt fokus där systemtänkandet, 
femringsmodellen, parallella attacker och konceptet strategisk förlamning är några byggstenar i 
den teoretiska basen. Han tar ett tydligt och konsekvent avstånd från de militära styrkorna som 
primära mål och förespråkar istället andra målval såsom motståndarens ledningsfunktion etc. 
 
Den andra indikatorn är Flygstridskrafterna löser uppgifter självständigt. 
 
Författaren uppfattar Warden som att det är fullt möjligt att nå dessa strategiska effekter eller 
avgörande enbart med hjälp av flygstridskrafter varför det är viktigt att de kan uppträda ensamma 
och inte är beroende av de andra stridskrafterna. Denna självständighet bottnar i synen på flyg-
stridskrafterna som något speciellt. 
 
Den tredje indikatorn är Luftöverlägsenhet prioriteras. 
 
Som nämnts vid ett flertal tillfällen tidigare i arbetet förstår författaren Warden som att luftöver-
lägsenhet är en förutsättning för de strategiska effekterna och det självständiga uppträdandet 
varför luftöverlägsenhet prioriteras utnämns till den sista indikatorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
119 Warden, 1995, The Enemy as a system s. 1 
120 Sid 16 detta arbete 
121 Ibid. 
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Koder i kluster Revolutionära indikatorer 
 
Fienden som ett system 
System av system 
Femringsmodellen 
Strategiska mål i första hand  
Deduktivt tankesätt 
Strategisk förlamning 
Parallella attacker 
Militära styrkor ej primära mål 
 

 
 
 
Flygstridskrafternas uppgifter syftar till att nå 
strategiska effekter. 
 

 
Flygstridskrafterna något speciellt.  
Flygstridskrafterna avgörande. 
 

 
Flygstridskrafterna löser uppgifter självstän-
digt. 

 
Luftöverlägsenhet en förutsättning 
 

 
Luftöverlägsenhet prioriteras 

 

3.3 Evolutionärt synsätt 

3.3.1 Från nyckelmeningar till koder 
Nedan har författaren tagit ut de nyckelmeningar som han anser sammanfatta det evolutionära 
synsättet genom Martin van Creveld från teorikapitlet. Författaren har sedan sammanställt nyck-
elmeningarna i ett antal kluster och sammanfattat dem i koder.  
 
Första klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna sammandrabbning mellan militära 
styrkor och manöverkrigföring. Författaren anser att dessa koder utgör grunden i Crevelds reso-
nemang där manöverkrigföring med dess principer är metoden för stridens förande. Och motstån-
daren beskrivs som andra militära styrkor. 
 
Andra klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna flyg och mark manövrerar ihop och 
nära samverkan. Författaren förstår Creveld som att grunden i manöverkrigföringen där flyg-
stridskrafterna är en naturlig till av kombinerade vapen konceptet. Ett nära samarbete mellan flyg 
och mark är essentiellt när flygstridskrafterna ska utnyttjas. 
 
Tredje klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna situationen på marken styr, Prioritera 
ej luft- före markkriget och Luftöverlägsenhet ej prioriterat.  Koderna behandlar förhållandet 
mellan markarenan och luftarenan vilket enligt författaren är talande för Creveld. Samtliga koder 
anger även kriterierna för hur vikten av luftöverlägsenhet ska tolkas och hur mycket flygstrids-
krafterna ska engageras i luftkriget. 
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Fjärde klustret av nyckelmeningar sammanfattas i koderna mål på operativ och taktisk nivå och 
kraftsamling vilket utgör huvudinriktningen för flygstridskrafterna enligt Creveld.  Kraftsamling 
på operativ nivå är där flygstridskrafterna har sina största styrkor vilket rent praktiskt betyder 
förhindra motanfall och isolera slagfältet. Detta medför vikten av att ha tillgängliga resurser över 
tid som inte är engagerade i en egen målplan med andra syften. På taktisk nivå kvarstår uppgifter 
inom direkt flygunderstöd då denna författare anser att attack helikoptrar tillhör flygstridskrafter-
na. 
 
Nyckelmeningar ur teorikapitlet (Creveld) Koder 
….Hela Crevelds resonemang utgår ifrån konceptet manö-
verkrigföring…122  
…Manöverkriget syftar till minska att sammanstötningarna 
med fienden men kommer aldrig att uteslutas helt då det 
ligger i sakens natur att konfrontation måste uppstå…123 
…Det handlar om att kunna handla snabbare än fienden 
och reagera snabbare än fienden kan handla. Samtidigt 
som man siktar på fiendes svagheter…124 
 

Sammandrabbning mel-
lan militära styrkor, 
Manöverkrigföring 
 

 
…Det är av största vikt att flygstridskrafterna manövrerar 
ihop med markförbanden så att arenorna ligger i fas med 
varandra…125 
…För att åstadkomma detta samarbete tror Creveld inte att 
det räcker med de vanliga sätten att uppdatera varandra 
med rapporter, liaison officerare osv utan fysiska möten 
mellan mark och luft chefer är nödvändiga….126 
…Flygstridskrafterna är en naturlig del av kombinerade 
vapen konceptet…127 
 

Flyg och mark manövre-
rar ihop, 
Nära samverkan 
 

 
…Cheferna inom flygstridskrafterna får inte gå i fällan och 
prioritera luftkriget före markkriget om inte konfliktens 
karaktär gör det möjligt…128 
…Att prioritera luftöverlägsenhet ska endast göras om 
hotet mot egna styrkor och operationstempot tillåter detta... 
…Situationen på marken är styrande…129 

Situationen på marken 
styr, 
Prioritera ej luft- före 
markkriget, 
Luftöverlägsenhet ej 
prioriterat. 

                                                   
122 Ibid. s.18  
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. s.19  
126 Ibid. 
127 Ibid. s.20 
128 Ibid. s.19 
129 Ibid. 
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… På den operativa nivån sker ett skifte från godtyckliga 
insatter mot underhållslinjer mot uppgifter inom Kraftsam-
ling, bl.a. förhindra motanfall och isolera slagfältet…130 
… Att kunna nyttja luftmakt vid kraftsamling är en av dess 
största styrkor…131 
… förmåga att snabbt och med precision kunna skydda 
egna styrkor genom att leverara koncentrerad vapenver-
kan…132 
… Det taktiska utnyttjandet minskas i form av direkt flyg 
understöd inte för att behovet minskas utan det övertas av 
attackhelikoptrar och MLRS….133 
… Det viktigaste för flygstidskrafterna är tillgänglighet här 
och nu och inte att bekämpa mål i områden som inte är 
aktuella för manöverkriget…134 
 

Mål på operativ och 
taktisknivå, 
Kraftsamling 
 

 

3.3.2 Från koder till Indikatorer  
Genom att klustra och analysera koderna har författaren skrivit tre indikatorer som han tycker 
beskriver Martin van Creveld och därmed evolutionärt synsätt på flygstridskrafter i sin helhet.  
 
Första indikatorn för det evolutionära synsättet är Flygstridskrafterna är en integrerad del av de 
väpnade styrkorna.  
 
Författaren förstår Creveld som att när kriget avgörs mellan militära styrkor och särskilt när den 
optimala metoden anses vara manöverkrigföring med dess olika principer är det nödvändigt med 
en väl integrerad försvarsmakt. Detta i syfte att kunna hålla tempot och manövrerna uppe samt 
komplettera striden med rätt vapenverkan. 
 
Andra indikatorn för det evolutionära synsättet är Flygstridskrafternas uppgifter styrs av det 
markoperativa läget.  
 
Författaren menar att Creveld är tydlig med att situationen på marken styr hur kriget förs varför 
luftkriget får en underordnad betydelse och inte kan inte förutbestämmas i en särskild operations-
plan. Luftöverlägsenhet ska aldrig prioriteras om inte operationen medger detta. 
 
Tredje indikatorn för det evolutionära synsättet är Flygstridkrafternas uppgifter syftar till att nå 
framgång på operativ och taktisk nivå.  
                                                   
130  
131  
132  
133  
134  
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Författaren uppfattar Creveld som att det är där som flygstridskrafterna har sina största styrkor. 
Främst genom kraftsamling i exempelvis uppgifter som förhindra motanfall och isolera slagfältet 
samt i direkt flygunderstöd. 
 
 
 
Koder i kluster Evolutionära indikatorer 
 
Sammandrabbning mellan 
 militära styrkor. 
Manöverkrigföring. 
Flyg och mark manövrerar ihop. 
Nära samverkan. 
 
Situationen på marken styr. 
Prioritera ej luft- före markkriget. 
Luftöverlägsenhet ej prioriterat. 
 
 
Mål på operativ och taktisk nivå. 
Kraftsamling. 
 

 
 
Flygstridskrafterna är en integrerad del av de 
väpnade styrkorna. 
 
 
 
Flygstridskrafternas uppgifter styrs av det 
markoperativa läget. 
 
 
 
Flygstridkrafternas uppgifter syftar till att nå 
framgång på operativ och taktisk nivå. 
 
 

 

3.4 Samband mellan indikatorer och hur de mäts  
Författaren har nu tagit fram sex stycken indikatorer där tre stycken representerar det revolution-
ära synsättet och tre det evolutionära synsätet på flygstridskrafter. Nu kommer författaren att 
värdera om det finns något samband mellan indikatorerna och om det finns det, givetvis förklara 
detta. Författaren kommer också att förklara hur man mäter ett resultat gentemot indikatorerna. 
 
 
Revolutionära indikatorer Evolutionära indikatorer 
 
Flygstridskrafterna löser uppgifter självstän-
digt. 
 
Luftöverlägsenhet prioriteras. 
 
 
Flygstridskrafternas uppgifter syftar till att nå 
strategiska effekter. 
  
 
 

 
Flygstridskrafterna är en integrerad del av de 
väpnade styrkorna. 
 
Flygstridskrafternas uppgifter styrs av det 
markoperativa läget. 
 
Flygstridkrafternas uppgifter syftar till att nå 
framgång på operativ och taktisk nivå. 
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Vid jämförande av indikatorerna uppfattar författaren att det finns samband mellan de olika 
indikatorerna där de kan betraktas som varandras motpoler och bildar tre par.  
 
Författaren uppfattar ett förhållande mellan Flygstridskrafterna löser uppgifter självständigt och 
Flygstridskrafterna är en integrerad del av de väpnade styrkorna som består i hur de organiseras 
och hur samverkan sker mellan de olika stridskrafterna. Creveld exemplifierar detta genom att 
beskriva det vitala med att stridskrafterna manöverar ihop och att samverkan mellan flyg och 
mark måste fördjupas där de personliga mötena samt lokalisering av högkvarter är viktiga.135 
Warden som en motpol trycker på att flygstridskrafterna självständigt löser uppgifter och når 
avgöranden, vinner krig.136 Författaren kommer mäta detta genom att undersöka hur Försvars-
makten beskriver samverkan mellan de olika arenorna om det finns någon samt hur Försvarsmak-
ten beskriver själva organiseringen av flygstridskrafterna för att ta reda på de evolutionära eller 
revolutionära tendenserna. 
 
Författaren uppfattar ett förhållande mellan Luftöverlägsenhet prioriteras och Flygstridskrafter-
nas uppgifter styrs av det markoperativa läget som består i hur högt luftöverlägsenhet värderas 
och prioriteras. Warden menar att luftöverlägsenhet är en förutsättning för att nå framgång med 
flygstridskrafter.137 Creveld ser visserligen luftöverlägsenhet som något värdefullt men luftkriget 
får aldrig prioriteras före markkriget.138 Författaren avser mäta hur Försvarsmakten beskriver 
vikten av luftöverlägsenhet för att avgöra evolutionära eller revolutionära tendenser. 
 
Författaren uppfattar ett samband mellan Flygstridskrafternas uppgifter syftar till att nå strate-
giska effekter och Flygstridkrafternas uppgifter syftar till att nå framgång på operativ och taktisk 
nivå som består i på vilken nivå flygstridskrafterna når bäst verkan/resultat. Warden proklamerar 
tydligt de strategiska effekterna och att militära mål ej är vitala medan Creveld inte beskriver 
motståndaren som något annat än militära styrkor och ser effekterna på operativ och taktisk 
nivå.139 Författaren menar att strategiska effekter är något som påverkar motståndaren på en 
högre nivå och är en fråga om målval framför vilken vapenplattform som används. Klassiska 
strategiska målval kan vara, som tidigare redovisats under John Wardens teoridel samt redovisas i 
DluftO, motståndarens strategiska ledarskap, ledningsstruktur och motståndarens vilja.140 
 
Effekter på operativ och taktisk nivå är enligt författaren målval för flygstridskrafterna som utgår 
från motståndarens militära styrkor. Effekter på operativnivå beskriver exempelvis Creveld på ett 
bra sätt som kraftsamling av flygstridskrafter för att slå mot motståndaren i form av militära 
styrkor i syfte att avreglera stridsfältet dessa operationer kallas i den luftoperativa doktrinen för 

                                                   
135 Van Creveld m.fl., 2002, S.203f 
136 Warden, 1995, The Enemy as a system s.1 
137 Warden,2010, the Air Campaign, s. x, 10 
138 Van Creveld m.fl., 2002, s.203,204-205 
139 Warden,  2010, the Air Campaign, S. ix. Van Creveld m.fl. 2002, S. xvi 
140 Warden, 1995, The Enemy as a system s.4, Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer, s.59-60. 
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flyganfall på djupet och beskrivs i princip på samma sätt enligt författaren. Effekter på taktisk 
nivå menar författaren är när markstridskrafterna samverkar nära i tid och rum och målvalen är 
militära styrkor. Direkt flygunderstöd är ett tydligt exempel när flygstridskrafterna nyttjas för 
effekter på taktisk nivå.141 Författaren kommer alltså mäta hur Försvarsmakten beskriver flyg-
stridskrafternas uppdragstyper och vilka målval som förespråkas för att avgöra evolutionära eller 
revolutionära tendenser. 

4 Undersökning av doktrinerna och utvecklingsplanerna 

4.1 Inledning 
I detta kapitel kommer författaren undersöka doktrinserien och utvecklingsplanerna i syfte att 
under analysen avgöra om de beskriver flygstridskrafterna som evolutionära eller revolutionära. 
Undersökningen genomförs genom att författaren tar ut nyckelmeningar ur materialet som lyfter 
fram belägg för de olika indikatorerna och dess inbördes förhållande. 

4.2 Flygstridskrafterna självständiga eller integrerade  

4.2.1 Inledning 
Författaren kommer nu undersöka hur undersökningsmaterialet beskriver samverkan mellan de 
olika arenorna om det finns någon samt hur Försvarsmakten beskriver själva organiseringen av 
flygstridskrafterna. 

4.2.2 Undersökning 
 

Förvarsmakten har en doktrin142  
 

är den första meningen som möter läsaren i den luftoperativa doktrinen, undertecknat av den 
dåvarande överbefälhavaren Håkan Syrén. Detta förord återfinns även i de andra doktrinerna från 
2005.143 Detta förstår författaren som viljan att framhålla Försvarsmakten som en organisation 
där de olika arenorna bara symboliserar olika förmågor. Flygstridskrafterna är alltså en integrerad 
del av förvarsmakten. Vidare poängteras i förordet vilket i författarens värld ytterligare styrker 
resonemanget:  
 

Doktrinen syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningsätt, inklusive en gemensam 
nomenklatur.144  

 
I varje arenas doktrin beskrivs doktrinernas syfte: 
  

                                                   
141 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s. 60f, Detta arbete s. 20 
142 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.3 
143 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer, s.3,  
     Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marinoperationer, s.3 och  
     Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer, s.3. 
144 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.3 
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I Doktrin för luftoperationer (DLuftO) redovisas hur Förvarsmakten konceptuellt ska ge-
nomföra insatser med våra luftstridskrafter.145 

 
I Doktrin för marina operationer (DMarinO) redovisas hur Försvarsmakten ska genomföra 
insatser med våra stridskrafter i den maritima arenan.146 
 
I Doktrin för Markoperationer (D MarkO) redovisas hur Försvarsmakten konceptuellt ska 
genomföra insatser med våra stridskrafter inom markarenan.147 

 
Extraherar man budskapet i citaten ovan förstår författaren det som att den markoperativa och 
marinoperativa doktrinen vill klargöra hur Försvarsmaktens stridskrafter kan användas i respek-
tive arena medan den luftoperativa doktrinen utgår från flygstridskrafterna och deras förmågor. 
Är det för att de kan lösa uppgifter i de andra arenorna ihop med de andra stridskrafterna eller är 
flygstridskrafterna något speciellt och löser uppgifter självständigt? 
 
Lite längre fram i inledning på den luftoperativa doktrinen står det beskrivet under rubriken 
doktrinens kosekvenser. 
 

För att uppnå en tillräcklig förmåga avseende taktisk ledning måste markstridsförbanden 
utveckla och nyttja ledningssystem som ger valfrihet i val av ledningsplats och möjlighet 
att kommunicera med marin och luftstridskrafter.148 

 
Detta ger enligt författaren underlag till att räta ut frågetecknet ovan. Indikationen är att uppgif-
terna löses ihop med de andra stridskrafterna. I förordet till FVUP framgår dock en delvis annan 
inställning. 
 

Sedan 1998 finns inte längre försvarsgrenarna som självständiga organisationsenheter. 
Flygvapnet är dock något mer än en organisation. Flygvapnet representerar idén att nyttjan-
det av den tredje dimensionen i grunden förändrat krigföringen.149 

 
Författaren uppfattar detta budskap tydligt trots att flygstridskrafterna formellt ej är självständiga 
går kulturen och de inneboende effekterna inte att rubba, de ska ses som självständiga.  
Denna offensiva inställning tonas dock ner lite längre ner i förordet. 
 

Flygvapnet kompletterar Försvarsmakten som en organisation. Flygvapnets särart bidrar 
med unika operativa förmågor till Försvarsmakten och den gemensamma striden.150 

 
Detta tonar ned första budskapet enligt författarens förståelse men deklarerar dock att flygstrids-
krafterna gör bäst nytta för Försvarsmakten om de är självständiga och behandlas som om deras 
förmågor är något speciellt. Hur detta rent praktiskt ska fungera i den gemensamma striden klar-
görs inte. 
                                                   
145 Ibid. s.7 
146 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marinoperationer s.9 
147 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer s.7 
148 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.14 
149 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 s.3 
150 Ibid s.3 
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Generalmajoren Bydén den nye flygvapeninspektören har i stort samma uppfattning men inte lika 
tillspetsat. 
 

Runt begreppet autonomi resonerar Bydén att han är nöjd med den organisation som är 
idag. Bydén upplever precis som han tror att hans inspektörskollegor också upplever (utan 
att lägga orden i munnen på dem) inga problem med försvarsgrens begreppet eller strids-
krafts begreppet d.v.s. att de är självständiga och starka.151 

 
Vidare ges det som doktrinerna kallar för den gemensamma operationen utrymme och omnämns i 
samtliga doktriner.152 Den gemensamma operationen har också tilldelats en egen doktrindel i 
form av DGemO. Författaren uppfattar detta fokus som Försvarsmaktens vilja att integrera strids-
krafterna med varandra. DGemO beskriver den gemensamma operationen enligt följande. 
 

Den bärande idén är att effekten av en samordnad insats är större än summan av stridskraf-
ternas enskilda insatser.153 

 
Detta förstås som att vikten av integrerade arenor är stor och det är omöjligt att få ut maximal 
effekt annars. Allt detta samordnas av en operativ chef som framgår nedan. 
 
 Den operative chefen hanterar därför samtliga arenor.154 
 
FMUP stärker vikten av synen på den gemensamma operationen genom att under rubriken för-
svara Sverige genom insatser nationellt slå fast ett antal faktorer som måste uppfyllas för att nå 
framgång bl.a. 
  

Förmåga att uppträda stridskraftsgemensamt155 
 
DluftO beskriver det gemensamma temat som en möjliggörare för markoperationen enligt föl-
jande. 
 

Denna doktrin är det första steget mot en gemensam uppfattning om hur väpnad strid bäst 
ska kunna genomföras med svenska förband inom ramen för en markoperation.156 

 
Vidare förklaras i DluftO: 
 

För att lösa ställda uppgifter krävs en allsidig sammansatt försvarsmakt med operativa för-
mågor i samtliga arenor.157 

 
                                                   
151 Bydén, Referat från intervju 2012-05-15 s.1 
152 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.35, Försvarsmakten, Doktrin för marinoperationer s.75, 
 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer s.41 
153 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer s.29 
154 Ibid. s.75 
155 Försvarsmakten, 2012, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022 (FMUP 13) Ubil. 2.4 s.8 
156 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.13 
157 Ibid s. 15 
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DmarkO beskriver luftoperativ verksamhet ur gemensamhetsperspektivet såhär: 
 

Luftoperativ verksamhet omfattar alla förband, oavsett tillhörighet, då verksamhet genom-
förs som kan sammankopplas med luftoperativa mål inom ramen för en egen eller gemen-
sam operation.158 

 
MSD 12 beskriver likt de andra doktrinerna manöverkrigföring som det koncept som ska använ-
das i Försvarsmakten när så är möjligt.159 I avsnittet kombinerade vapen beskrivs samverkan 
såhär. 
 

Mindre förbandsenheter behöver behärska många av de medel som normalt ingår i större 
förbandsorganisationer. Exempelvis ställs krav på att dessa enheter ska kunna leda indirekt 
eld, flyginsats, understöd med helikoptrar, förstärkning av olika stridsfordon samt andra 
tillskott av resurser...160 

 
Även om känslan är vikten av väl integrerade flygstridskrafter framkommer att flygstridskrafter-
na kanske behöver ledas lite annorlunda. 
I MSD 12 står följande skrivet apropå ledning vid manöverkrigföring i form av uppdragstaktik. 
 

Tillämpningen av uppdragstaktik varierar också mellan mark-, sjö- och luftstridskrafter, bland annat 
på grund av deras särart, uppgiftens karaktär, organisation, tempo och räckvidd. 
Till exempel leds luftstridskrafterna till delar centralt och detaljstyrt i snabba dynamiska förlopp.161 
 

 Detta följs upp i DluftO. 
  

I vissa fall överensstämmer inte luftstridskrafternas insatsprinciper fullt ut med de militär-
teoretiska grunderna. Detta beror på att de senare utgår från markarenan. Luftstridskrafterna 
grundläggande egenskaper och karakteristik gör att de bör utnyttjas utifrån sina förutsätt-
ningar.162 
 
Erfarenheten har visat att luftstridskrafter, främst flygstridskrafter, nyttjas mest effektivt 
och deras inneboende möjligheter tas bäst tillvara då de leds av en chef och en taktisk led-
ningsstab.163 

 
FVUP framhåller också vikten av. 
 

…en sammanhållen central ledningsfunktion.164  
  
Att utnyttjas utefter sina förutsättningar förklaras med dynamisk ledning i DluftO som är baserat 
på både kommandestyrning och uppdragsstyrning.165 

                                                   
158 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer s.46 
159 Försvarsmakten, 2011, Militärstrategisk doktrin; med doktrinära grunder s.127  
160 Ibid. s.137 
161 Ibid s.124 
162 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.82 
163 Ibid. s.94 
164 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 s.29 
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Författaren tolkar detta som att de grundläggande principerna skiljer sig mellan arenorna och att 
flygstridskrafterna har egna inneboende egenskaper och bör behandlas separat genom ett an-
norlunda sätt att ledas för att komma till sin rätt. Detta uppfattar författaren tydliggörs ännu mer 
under kapitlet luftstridskrafternas nyttjande i DluftO.  
  

Central ledning är en av de viktigaste grundprinciperna vid ledning av flygstridskrafter.166 
 
Det läggs dock in en osäkerhetsfaktor i FVUP vilket kungör.  
 

Framtida förändring av HKV organisation kan ev. medföra att ACC (FTS) integreras i en 
gemensam insatsstab.167 

 
Författaren har dock svårt att se detta som en indikation på ändrad filosofi gällande flygstrids-
krafternas ledning då det övriga materialet pekar i en helt annan riktning. 
 

4.3 Prioriterat luftöverlägsenhet eller markoperativt läge 

4.3.1 Inledning 
Författaren kommer nu undersöka hur undersökningsmaterialet beskriver vikten av luftöverläg-
senhet.  
 

4.3.2 Undersökning 
 

Luftoperativ kontroll syftar till att skapa förutsättningar för mark- eller sjöoperativ kontroll, 
alternativt att uppnå mål för den gemensamma operationen.168 

 
Detta står att läsa i DGemO. Författaren uppfattar detta budskap som att luftöverlägsenhet, i alla 
fall i ett begränsat område, är en förutsättning för de andra arenorna ska kunna verka optimalt. 
Detta resonemang gör att luftöverlägsenhet måste prioriteras högt vid en operation. 
DluftO är inne på samma tema och klargör. 
 

Kontroll av luftrummet är en ofta nödvändig förutsättning för att kunna genomföra gemen-
samma operationer.169 

 
Vidare deklareras i DluftO att det inte är för flygstridskrafterna enkom som luftöverlägsenheten 
är viktig. 
 

                                                                                                                                                                     
165 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s. 98 
166 Ibid s. 84 
167 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 s. 31 
168 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer s.33 
169 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s. 22 
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Graden av kontroll av luftrummet bestäms av det sammanlagda behovet för mark-, sjö-,luft 
och informationsoperationer.170 

 
Flygvapeninspektören bekräftar budskapet ovan och är om möjligt ännu tydligare. 
 

Luftöverlägenhet tycker han är viktigt men det skapas inte för luftstridsstridskrafternas 
egen skull utan det skapas i syftet att möjliggöra för de andra arenorna att nå sina mål och 
lyckas med sina uppgifter.171 

 
DmarkO beskriver luftoperativkontroll i princip på samma sätt som DluftO vilket gör att författa-
ren upplever en samstämmighet mellan doktrinerna, luftöverlägsenhet är viktigt. 
 

Luftoperativ kontroll syftar till att skapa förutsättningar för mark- eller sjöoperativ kontroll, 
alternativt att uppnå mål för den gemensamma operationen.172 

 
Men på ett annat ställe tonas vikten av luftoperativ kontroll ned något. 
 

Motståndarens och egna flygstridskrafters respektive möjligheter att skapa olika grad av 
kontroll i luftrummet över det område där markoperationen genomförs kan ge omedelbara 
konsekvenser, såväl positiva som negativa, för markstridens förlopp.173 

 
Budskapet i detta anser författaren vara att det är bra med luftoperativ kontroll men inte nödvän-
digt och inte på något sätt avgörande för operationen på marken. 
DmarinO nämner ingenting om luftoperativ kontroll överhuvudtaget det närmaste författaren 
kommer ämnet är under rubriken att utöva kontroll under kapitlet grunder för operationer i mari-
tim miljö. 
 
 Att utöva kontroll innefattar förmåga att hantera området i alla dimensioner.174 
 
Författaren tolkar detta som att marinen tycker att luftoperativ kontroll är en förutsättning för att 
kunna hävda att kontroll finns men att detta sköts av fartygen själva. 
 
I FVUP diskuteras luftrumskontroll och nämns som nummer ett i en lista där flyginsatser indelas 
i fyra olika roller.175 
 

Kontroll av luftrummet (Control of the Air). Denna roll är den mest grundläggande för 
flygstridskrafter och skapar förutsättning för all annan aktivitet till, lands, sjöss och i luf-
ten.176 

 

                                                   
170 Ibid s. 23 
171 Bydén, Referat från intervju 2012-05-15 s.2 
172 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer s. 46 
173 Ibid s.25 
174 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marinoperationer s.50 
175 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021  s.21 
176 Ibid. 
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Detta budskap är enligt författaren i linje med de andra citerade doktrinerna ovan men kanske 
något tillspetsat. 
Vad gäller materiel framkommer i FMUP. 
 

Förmågan till verkan vidmakthålls och utvecklas genom att förbättrad förmåga att 
påverka mål i luften på långa avstånd införs på JAS 39.177 

 
Samt i FVUP. 
 

Under perioden införs Meteor vilket innebär en förbättrad luftmålsförmåga främst genom 
ökad roboträckvidd.178 

 
Författaren tolkar detta som att Försvarsmakten styrker budskapet med luftöverlägsenhetens betydelse 
genom att också anskaffa materiel. 
 

4.4 Effekter på strategisk eller operativ taktisk nivå 

4.4.1 Inledning 
Författaren kommer nu att undersöka hur undersökningsmaterialet beskriver flygstridskrafternas 
uppdragstyper och vilka målval som förespråkas.  
 

4.4.2 Undersökning 
 

Flygstridskrafternas långa räckvidder gör dem särskilt lämpade för insatser mot mål djup in 
på motståndarens territorium.179 

 
Detta går att läsa i DluftO och ger en indikation på enligt författaren att det är på operativ eller 
strategisk nivå flygstridskrafterna är bäst lämpade att bekämpa mål och inte som ett omedelbart 
stöd på taktisk nivå. Men detta är en svag indikation och det framgår heller inte vad de svenska 
flygstridskrafterna kan eller ska gör. Vidare i DluftO står det. 
 

Möjligheten till anfall djupt inne på motståndarens territorium kan ge en avskräckande ef-
fekt samt tvingar honom att ständigt ta hänsyn till denna möjlighet i sin planering och be-
redskap.180 

 
Författaren upplever att doktrinen här menar strategiska effekter genom att påverka motstånda-
rens vilja och moral. 
DluftO beskriver luftmaktsteorier ur ett historiskt perspektiv samt hur man kan se på luftoperat-
ioner under rubriken luftoperationer i kapitlet operativa koncept. 
 
                                                   
177 Försvarsmakten, 2012, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022 (FMUP 13) bil 3 s.19 
178 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021  s. 69 
179 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s.27 
180 Ibid. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 
Håkan Leijonqvist 
SA VT 10 
 

 - 37 - 

Målval och fysisk bekämpning har alltid varit centrala i utvecklingen av luftkrigföringen.181 
 

Moderna luftkrigsteorier fokuserar främst på direkta eller indirekta anfall mot motstånda-
rens ledare och ledningsfunktioner.182 
 
Gemensamt för luftstridskrafternas utveckling av målvals- och bekämpningsprinciper har 
således varit en strävan att uppnå psykologiska effekter genom konkret fysisk bekämpning 
av uppfattade sårbara punkter i motståndarens försvar…183 

 
Författaren uppfattar att doktrinen enbart gör en resumé av klassisk luftmaktsteori där Warden 
och det revolutionära synsättet är primärt återgivet. Texten är dock så informativt skrivet så att 
författaren inte kan uppfatta om det även är Försvarsmaktens syn eller om det är just en historisk 
resumé. 
Vidare redogörs för ett antal uppdragstyper vid luftoperationer. Vilket DluftO uttrycker såhär. 
 

Doktrin för luftoperationer beskriver de uppdragstyper som begreppsmässigt används i Sve-
rige.184 

 
Författaren förstår detta som att doktrinen inte återspeglar det som Försvarsmakten står för utan 
på begreppsbasis gör en genomgång. Denna uppfattning stärks lite senare i DluftO. 
 

Vissa uppdragstyper finns med i utbildande syfte, andra för att Sverige kan komma att ut-
veckla egen förmåga att utföra dessa uppdrag.185 

 
Det blir med utgångspunkt i DluftO ovan svårt för författaren att förstå vad Försvarsmakten 
tycker är viktigast och hur Flygstridskrafterna bäst ska utnyttjas. 
Vidare beskrivs luftförvars operationer i form av kontroll av luftrummet. Författaren väljer att se 
denna uppdragstyp i likhet med DluftO som ett strategiskt instrument och därmed uppfattar för-
fattaren inte att kontroll av luften ger strategiska effekter.186 Luftöverlägsenhet som fenomen 
avhandlas separat. 
 
Vidare redogörs för ett stort antal uppdragstyper i DluftO där följande kan exemplifiera de effek-
ter författaren undersöker. 
 

Strategiska flyganfall syftar till att direkt uppnå strategiska effekter genom anfall mot 
moståndarens tyngdpunkt…187 

 
Men samtidigt framgår av doktrinen. 
 

                                                   
181 Ibid. s.52 
182 Ibid. s.53 
183 Ibid.  
184 Ibid. 
185 Ibid s.54 
186 Ibid s.55 
187 Ibid s.59 
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De svenska flygstridskrafterna har inte förmåga att självständigt genomföra en större stra-
tegisk operation utan förmågan begränsar sig till möjligheten med enstaka strategiska flyg-
företag.188  

 
Trots att detta inte är en stor resurs har ändå flygstridskrafterna möjligheten förstår författaren. 
Vidare beskrivs i DluftO. 
 

Flyganfall på djupet genomförs som en självständig flygoperation på sådant avstånd från 
egna förband att ingen samverkan mellan stridskrafterna behöver ske.189 

 
Och vidare beskrivs syftet med uppdragstypen. 
 

Målet är att forma slagfältet genom att åstadkomma effekter på operativ nivå och därmed 
öka de egna handlingsmöjligheterna.190 

 
  
Uppdragstypen direkt flygunderstöd som författaren förstår som en uppdragstyp med taktiska effekter 
beskrivs såhär i DluftO. 
 

Direkt flygunderstöd nyttjas för att ge eldunderstöd till egna förband som befinner sig i 
nära anslutning till eller i direkt strid med motståndarens markstridskrafter.191 

 
När det gäller avvägningen mellan taktiska och operativa effekter är doktrinen dock tydlig. 
 

Flyganfall på djupet har visat sig ha större och mer långvariga effekter än direkt flygunder-
stöd. Flyganfall på djupet har dessutom den fördelen att det inte behövs någon omfattande 
samverkan med markförband. 192 

 
Dock går att finna i FVUP. 
 
 Förmågan till samverkan med markförband förbättras genom införandet av CAS-länk…193 
 
Att doktrinen förespråkar operativa istället för taktiska effekter ger dock författaren inte stöd i sin under-
sökning.  
 
Författaren förstår DluftO som att den inte förespråkar någon inriktning mellan strategiska och 
operativa/taktiska effekter trots att flygstridskrafterna bara kan genomföra enstaka strategiska 
flyganfall. Samtliga effekter hålls aktuella genom hela doktrinen. Några exempel. 
 

Denna förmåga ger möjlighet till att bedriva parallell krigföring där såväl mål av strategisk 
betydelse som av operativ eller taktisk betydelse bekämpas i stort sätt samtidigt. 194 

                                                   
188 Ibid. s.60 
189 Ibid.  
190 Ibid. 
191 Ibid s.61 
192 Ibid s.61 
193 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021  s.69 CAS ska läsas som direkt flyunderstöd. 
194 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer s. 76 
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Angående balans mellan uppgifter. 
 

Dessutom har flygstridskrafterna förmågan att samtidigt verka på taktisk, operativ och stra-
tegisk nivå, vilket gör att flera aktörer är angelägna om deras bidrag.195 

 
I de andra doktrinerna står det i princip ingenting om hur man bäst ser att flygstridskrafterna ska 
användas mer än kontroll av luften som redan har behandlats.  
I DmarkO kan man hitta. 
 

… en kraftsamling av luftförsvar för skydd av en förbindelse som är avgörande för vår in-
sats.196  

 
FVUP ger inte heller någon närmare inriktning utan där står det. 
 

Mångsidigheten exploateras och utvecklas så att stridsflyg- och helikopter förbanden kan 
genomföra samtliga relevanta uppdragstyper.197 

 
FMUP slår dock fast att förmågan att verka mot markmål blir större inom de närmsta åren. 
 

Förmåga att påverka mål på marken med graderad verkan, under allväderförhållanden och 
med ökat avstånd mellan mål och plattform vid vapenleverans tillförs under perioden i och 
med införandet av Small Diameter Bomb (SDB) på JAS 39.198 
 

Författaren förstår denna anskaffning av nytt vapen, vilket i Förvarsmakten kallas för GBU 39, 
som att det inte går att styrka varken de strategiska effekterna eller de operativa taktiska effekter-
na. Däremot är det med bombens prestanda och verkan fullt möjligt att nå effekter inom alla tre 
områden.199 
 

4.5 Resultat av undersökning 
Försvarsmakten framhåller vikten av att ha flygstridskrafterna väl integrerade med de övriga 
stridskrafterna ur ett försvarsmakts organisatoriskt perspektiv i meningen en Försvarsmakt med 
olika stridskrafter.  Det finns ingenting som indikerar att Försvarsmakten skulle vilja integrera 
stridskrafterna ännu mer utan snarare framhålls vikten av att behålla flygstridskrafterna inom en 
separat ledningsstruktur för att bäst kunna utnyttja deras inneboende egenskaper. Denna uppfatt-
ning återfinns inte bara i DluftO utan också i MSD 12.  FVUP spetsar till resonemanget genom 
att beskriva flygstridskrafterna med sina egenskaper som något kunna ändra krigets karaktär. 
  
Budskapet i samtliga doktriner och utvecklingsplaner är dock entydigt gällande större effekter 
genom samverkande stridskrafter inom ramen för gemensamma operationer. DmarkO och Dma-

                                                   
195 Ibid s. 91 
196 Ibid s.56 
197 Försvarsmakten, 2011, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021, s.22 
198 Försvarsmakten, 2012, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022 (FMUP 13) bil 3 s.19 
199 Telefonintervju utförd med Pierre Zihrl f.d C Tu Jas 2012-05-30 kl 1340. Tfn 076-800 57 05 
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rinO utgår dock från hur Försvarsmaktens stridskrafter kan användas i respektive arena medan 
DluftO utgår från luftstridskrafterna och deras förmågor.  
 
En stor samstämmighet råder kring betydelsen av luftöverläsenhet framför det markoperativa 
läget. Undersökningsmaterialet är entydigt. Luftöverlägsenhet är en förutsättning för att nå fram-
gång med övriga stridskrafter trots att DmarkO eventuellt kan sägas vara något mer neutral i 
sammanhanget.  
 
Avseende vilka effekter Försvarsmakten vill uppnå med flygstridskrafterna kan inte författaren få 
någon nyanserad bild av då doktrinerna och utvecklingsplanerna bara beskriver vilka möjligheter 
flygstridskrafter har utifrån luftmaktsteori och vilka begrepp som används i Sverige och internat-
ionellt och då inom NATO. DluftO är dock tydlig med att uppdragstyperna beskrivs i utbildande 
syfte och att flygstridskrafterna har en begränsad förmåga att nå strategiska effekter.  Författaren 
kan dock notera att många tankar främst inom DluftO är sprungna ur John Wardens idéer men så 
fort effekter ska beskrivas används hela skalan i form av utryck som effekter på taktisk, operativ 
strategisk nivå som ett kluster. Vilket gör det svårt att bedöma de effekter som är primära.  
Anskaffning av materiel sker genom GBU 39 för markmålsbekämpning, införandet av luftmåls-
roboten METEOR samt materiel som ger ökad möjlighet till direkt flygunderstöd. 

5 Analys 
Försvarsmakten visar tydligt i hela undersökningsmaterialet enligt författaren en vilja att fram-
ställa flygstridskrafterna på försvarsmaktsnivå ur ett evolutionärt perspektiv genom det återkom-
mande budskapet om en försvarsmakt med en gemensam doktrin. Genom att redan 1998 låta 
flygvapnet integreras i den gemensamma Försvarsmakten har ledningen också visat att detta är en 
realitet.  
Fokus på den gemensamma operationen i hela undersökningsmaterialet visar tydliga evolutionära 
tendenser där den ökade gemensamma effekten med stridskrafter poängteras ur flera perspektiv. 
Nyttan av flygstridskrafterna i kombinerade vapen konceptet, en operationschef för den gemen-
samma insatsen och påtalandet av nyttan med kommunikationsmöjligheter på förbandsnivå mel-
lan de olika stridskrafterna är alla exempel på det evolutionära synsättet på operativnivå. Detta 
kan exemplifieras genom materiel anskaffning som innebär ökad förmåga vid direkt flygunder-
stöd.   
 
Försvarsmakten beskriver dock tydligt att flygstridskrafterna innehar unika förmågor och bör 
behandlas i enlighet med det revolutionära synsättet. Detta framgår i MSD 12 och DluftO genom 
att framhålla vikten av centralledning vilket är unikt för flygstridskrafterna. Trots att FVUP näm-
ner eventuella tankar på en ökad integrering genom omorganisation i högkvarteret uppfattar 
författaren inte det som en indikation på en mer evolutionär syn på ledningen av flygstridskraf-
terna.  
 
När det gäller luftöverlägsenhet står det fullt klart att Försvarsmakten konsekvent beskriver den 
ur ett revolutionärt perspektiv och ser det som en möjliggörare för att nå framgång i en operation. 
Syftet är dock inte att nå framgång bara inom flygstridskrafterna utan det är med den gemen-
samma operationen som fokus. Med andra ord beskrivs flygstridskrafterna inneha en revolutionär 
effekt men den används i ett evolutionärt syfte nämligen alla stridskrafters framgång i konflikten. 
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Möjligtvis kan sägas att de marina stridskrafterna inte tycks värdera luftöverlägsenhet lika högt 
och anser sig inte fullt ut lika beroende av flygstridskrafterna, detta kan vara en något långtgå-
ende slutledning från författarens sida. Genom att utvecklingsplanerna ger exempel på materiel-
anskaffning i form av luftmålsrobotar anser författaren att doktrinernas och FVUP i ord höga 
värdering av luftöverlägsenhet följs upp med handling genom införskaffningen av luftmålsrobo-
ten METEOR. 
 
Vilka effekter Försvarsmakten vill uppnå med flygstridskrafterna är det enligt författaren något 
svår analyserat. Både doktrinerna och utvecklingsplanerna är något vaga i detta avseende. Å ena 
sidan framhålls den klassiska luftmaktsteorin genom bl.a. Warden och Douhet där de strategiska 
effekterna och det revolutionära synsättet är i centrum. Tänkta mål exemplifieras med påverkan 
av en motståndares ledningsfunktion och moral men det är inte direkt något som förespråkas utan 
författaren upplever att det finns där främst i utbildande syfte. Samma tendens finns när samtliga 
uppdragstyper förklaras där är dock DluftO tydlig med att syftet är utbildande. Å andra sidan 
framgår också att flygstridskrafterna har en mycket begränsad förmåga när det gäller strategiska 
effekter. Dessa veton läggs inte in när uppdragstyperna flyganfall på djupet och direkt flygunder-
stöd beskrivs vilka enligt författaren representerar att nå effekter på operativ och taktisk nivå. Det 
framhålls också vid ett flertal tillfällen det viktiga med att kunna nå effekter på taktisk, operativ 
och strategisk nivå samtidigt men det nämns inte direkt vilket som föredras mer än att det är de 
parallella attackerna som eftersträvas. Anskaffningen av GBU 39 för markmålsbekämpning 
bekräftar bara resonemanget ovan angående samtliga effekter är möjliga att uppnå. Dock är det 
med den tydliga fokusen på den gemensamma operationen rimligt att anta att det snarare är effek-
terna på operativ nivå som eftersträvas framför de strategiska effekterna.  

6 Slutsatser 
Författaren drar följande slutsatser efter genomförd undersökning vilket också är svaret på forsk-
ningsfrågorna. 
 
Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna ur ett evolutionärt synsätt gällande hur Försvars-
makten är organiserat med en myndighet bestående av ett antal olika stridskrafter.  
 
Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna ur ett evolutionärt synsätt på operativ nivå kopplat 
mot den gemensamma operationen och de olika stridskrafternas ökade effekt vid samverkan. 
 
Försvarsmakten beskriver flygstridskrafterna ur ett revolutionärt perspektiv när det gäller hur 
flygstridskrafterna ska ledas vid operationer. 
 
De tre första slutsatserna beskrivs starkast i doktrinerna men påtalas även i FVUP. FMUP är 
tydlig gällande synen på den gemensamma operationen och styrker genom enstaka meningar 
implicit slutsatserna ovan. 
 
 
Försvarsmakten beskriver genom doktrinserien och utvecklingsplanerna flygstridskrafterna ur ett 
revolutionärt perspektiv gällande hur luftöverlägsenhet värderas dess syfte är dock ur ett evolut-
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ionärt perspektiv med den gemensamma operationen som främsta anledning till luftöverlägsen-
het. 
 
Försvarsmakten beskriver inte på ett tydligt sätt varken i utvecklingsplanerna eller doktrinerna 
huruvida det är revolutionärt synsätt med de strategiska effekterna som är det eftersträvansvärda 
eller det evolutionära synsättet med de operativa och taktiska effekterna i centrum. Det är dock 
rimligt enligt författaren att dra slutsatsen med tanken på den stora fokusen på den gemensamma 
operationen att det är det evolutionära synsättet med de operativa och taktiska effekterna som 
implicit förspråkas i doktrinerna och utvecklingsplanerna. 
 
FVUP beskriver överlag flygstridskrafterna i högre grad ur ett revolutionärt perspektiv än doktri-
nerna. Exempelvis genom åsikten att flygstridskrafterna ändrar krigets karaktär samt påpekandet 
att en viss kultur ska genomsyra organisationen. 

7 Diskussion 
Ur detta arbete framträder en försvarsmakt som inte beskriver flygstridskrafterna entydigt utan 
synsättet varierar från vilket perspektiv och nivå man synar dem. Detta är inget konstigt och som 
författaren gav uttryck för under kapitlet två centrala begrepp i detta arbete är det många aspekter 
som påverkar vilket synsätt som antas exempelvis tekniska förutsättningar. Författaren antydde i 
inledningen av arbetet att internationellt uppfattas, exempelvis under operationen Desert storm, 
ibland en viss divergens mellan de olika stridskrafternas syn på flygstridskrafterna varför diskuss-
ioner kan uppstå mellan den operative chefen och chefen för flygstridskrafterna hur man bäst 
vinner kriget. En sådan divergens har inte författaren uppfattat utan doktrinerna lyfter i princip 
fram de olika synsätten på flygstridskrafterna på liknande sätt. 
 
Det är dock olyckligt att dessa resultat blir tydliga först efter en noggrann analys och att författa-
ren tvingas utifrån sin förförståelse ta ut meningsbärande element tolka dem och sedan på en viss 
abstraktionsnivå dra slutsatser för att få fram resultatet. Detta gör att resultatet av arbetet kan 
ifrågasättas och det åkommer på författaren att styrka sitt resonemang på olika sätt. Denna förfat-
tare har genom att försöka redovisa vägen från teoribildning till indikator och förklara varför han 
mäter indikatorerna som han gör låta läsaren ta del av de vägval som gjorts, helt enkelt vara 
transparant. Transparensen har dock gjort metoden lite krånglig och upptagit mycket utrymme i 
uppsatsen. Försök till transparens har även applicerats på undersökningen varför de meningar ur 
doktrinerna och utvecklingsplanerna som ansetts vägledande i undersökning öppet redovisats och 
kommenterats. 
 
Enklare hade varit att Försvarsmakten tydligt i sina doktriner proklamerat hur man ser på flyg-
stridskrafterna och deras möjligheter. Författaren tycker att ett bra försök görs i inledningen till 
FVUP, då avses faktumet att det görs och inte budskapet, där det förs ett resonemang om flyg-
stridskrafternas förutsättningar och om att de i grunden förändrar krigets karaktär. Så länge det 
inte lyfts fram i doktrinen så vinner dock budskapet inte laga kraft utan kan ses som flygvapenin-
spektörens egen agenda för att utöka flygstridskrafternas utrymme i Försvarsmakten. 
 
Varför är detta ideologiska eller kanske till och med filosofiska resonemang viktigt att framhålla i 
doktrinerna? Författaren tror att resonemanget om de inneboende styrkorna och svagheterna hos 
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flygstridskrafterna är viktiga i det dagliga värvet eller under en pågående operation för personalen 
som tjänstgör i Försvarsmakten. Är personalen fullt medvetna om hur Försvarsmakten beskriver 
och uppfattar flygstridskrafterna är det sannolikt så att de beslut som tas, kanske under tidspress, 
bättre kommer att bära mot ett gemensamt mål. På ett högre plan är det också viktigt att För-
svarsmakten vet vad den vill med flygstridskrafterna och kan beskriva det på ett tydligt sätt utåt. 
Exempelvis om högkvarteret ska omorganiseras eller ny materiel ska anskaffas. 
 
Enligt författaren är doktrinerna och utvecklingsplanerna inte tillräckligt bra när de ej kan ge 
vägledning som i fallet med vilka effekter som ska uppnås. Även om mycket talar för att det är 
effekterna på operativ och taktisk nivå som är de mest åtråvärda. Här måste doktrinerna enligt 
författaren utvecklas till nästa utgåva eftersom syftet med publikationerna är att vara vägledande. 
 
Är detta en fullständig undersökning av doktrinerna och utvecklingsplanerna? Nej, tyvärr kan inte 
författaren ta på sig den äran att fullständigt täckt in alla perspektiv på evolutionärt och revolut-
ionärt synsätt. Läsaren måste påminna sig om vilket författaren vid ett flertal tillfällen har fått 
göra att allt inte fångas upp i det raster som indikatorerna har utgjort. De uppdragstyper inom 
vilka Sverige kanske mest har blivit internationellt erkända för, nämligen flygspaning och flyg-
transport har inte värderats då de inte har täckts in i undersökningen. Exempelvis flygtransport 
skulle kunna anses som en evolutionär förmåga då man stödjer främst markstridskrafterna med 
trupptransporter. Flygspaning skulle i en vidare mening kunna få strategiska effekter med för-
måga att upptäcka mål som sedan kan bekämpas. Författaren har heller inte undersökt vad som 
inte står och utifrån den aspekten dragit några slutsatser hur flygstridskrafterna beskrivs. 
 
Författaren upplever att arbetet har skapat flera följdfrågor som skulle vara intressant att under-
söka vidare. Hur kommer det sig att budskapet i doktrinerna ser ut som det gör? Är det influenser 
från militärteorin och den akademiska världen eller är det ett arv från det kalla kriget och dess 
förutsättningar? Hur trovärdigt är det resultat som denna undersökning visar vid jämförelse med 
andra aspekter exempelvis materielanskaffning? Kan vi utföra det vi vill med den materiel vi 
förfogar över och planerar att anskaffa? Är synsättet på flygstridskrafterna som doktrinerna och 
utvecklingsplanerna visar i detta arbete det optimala för ett land som Sverige med sitt strategiska 
läge? Alla dessa frågor ovan skulle enligt författaren vara relevanta ämnen för vidare forskning. 
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