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Inledningen av Operation Enduring Freedom kopplat mot Wardens teori 

Sammanfattning: John A Warden III har en teori om hur luftkrig ska genomföras, som sedan 

slutet på 80-talet influerat bland annat USA i deras planering och genomförande av 
luftoperationer. Denna teori var som mest aktuell under Gulfkriget 1990-1991, där 
luftstridskrafterna genom ett agerade enligt Wardens teori gav stora effekter på konfliken. 

 
Detta arbete syftar mot att undersöka om Wardens teori fortfarande används, och vilka 

effekter detta agerande medför. Arbetet presenterar de begrepp som kan ses som centrala i 
Wardens teori och analyserar dessa mot en fallstudie som rör flygstridskrafternas agerande 
under inledningen av Operation Enduring Freedom i Afghanistan år 2001. 

 
Slutsatsen är att det finns spårbarhet av Wardens tankar om luftöverlägsenhet under hela 

perioden som arbetet berör. Däremot finns det endast spårbarhet av att koalitionen agerade 
enligt tyngdpunktsbegreppet, parallell attack och fienden som ett system under den inledande 
fasen av konflikten. Därför kan det inte sägas att koalitionen agerade enligt Wardens teori 

under konflikten. 
 

Nyckelord: Warden, Afghanistan, Operation Enduring Freedom, Irreguljär konflikt, 

Luftmakt, Flygstridskrafter. 
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1. Inledning 

1.1 Motiv och bakgrund 

John A Warden III presenterar i sin bok The Air Campaign: Planning for Combat en teori om 

hur luftmaktsoperationer skall genomföras på ett strategiskt och operativt plan för att vinna en 
konflikt. Hans teorier utgår från att fienden skall ses som ett system där ledarskapet står i 

centrum och är den viktigaste tyngdpunkten. Bekämpas fiendens förmåga till ledarskap, 
kommer detta slutligen leda till en systemkollaps och fienden kommer inte längre att kunna 
verka.1 En nödvändighet för att nå detta mål är enligt Warden luftherravälde.2 

 
Wardens teori har sedan den publicerades på 80-talet påverkat hur både USA och NATO 

planerar och genomför luftoperationer. Under Gulfkriget 1990-1991 var Warden själv med i 
staben och planerade de amerikanska attackerna utifrån sin modell om Fienden som ett 
system. Mycket av den framgång som USA hade under den konflikten kan kopplas till 

Warden och hans idéer från The Air Campaign: Planning for Combat.3 
 

Det finns en ovisshet rörande hur luftmakt ska användas i små krig där minst en av de 
inblandade är en ickestatlig aktör. Teorier kring hur luftmakt ska användas i små krig är 
väldigt outvecklade och användandet av luftmakt har därför en risk att bli ineffektivt.4 

 
Med denna ovisshet rörande luftmaktens användning i små krig i tanken är det oklart hur 

Wardens teori idag används. En av de senaste moderna konflikterna med en icke-statlig aktör 
är kriget i Afghanistan 2001. När konflikten inleddes hade talibanerna styret och de skyddade 
de grupperingar av al-Qaida som befann sig i landet. Trots att Talibanerna och al-Qaidas 

stridande styrkor var numerärt och teknologiskt underlägsna de styrkor som USA tillsammans 
med koalitionsallierade anföll med lyckades talibanerna behålla styre över landet under de 

inledande månaderna5, och al-Qaida är än idag verksamma i landet. Detta skiljer sig från 
förutsättningarna under första Gulfkriget då Warden utvecklade och använde sig av sin teori. 
Att talibanernas regim och militär både agerade som en stat med reguljära styrkor samt som 

en guerilla och inblandningen med terrornätverket al-Qaida i konflikten kan även detta ställa 
Wardens teori mot väggen.6 Det är från denna tanke som detta självständiga arbete har sin 

utgångspunkt. Arbetet kommer att undersöka huruvida flygstridskrafterna agerade enligt 
Wardens teori under de inledande månaderna av Operation Enduring Freedom eller inte och 
vilka effekter detta gav. 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
1
 Widén, J; Ångström J. (2004), Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, s.265 

2
 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat , Lincoln: toExel. s.10 

3
 Ibid. s.144f 

4
 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s.252 

5
 Lambeth, Benjamin S. (2005), Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom, 

Santa Monica: RAND s.76f  
6
 Ripley, Tim (2011), Air War Afghanistan; US and NATO Air Operations from 2001 , South Yorkshire: Pen & 

Sword Books Ltd., s.20 
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1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till USA:s och NATO:s markmålsoperationer under 

de första månaderna av Operation Enduring Freedom, från dagarna efter den 11 september då 
USA påbörjade planeringen för attacken fram tills den 18 december 2001 då det för första 
gången sattes halt på bombningarna under en längre period.7 Denna avgränsning i tid görs 

även på grund av talibanregimens fall som skedde strax innan, vilket markerade ett vunnet 
mål8 och till viss del ledde till ett nytt tänkande i operationen, där fokus alltmer hamnade på 

att understödja de amerikanska marktrupperna som till större del användes i konflikten9. 
Begreppet markmålsoperationer innehåller strategiskt flyganfall, flyganfall på djupet och 

direkt flygunderstöd. Detta täcker således alla nivåer, dels strategisk bombning mot fiendes 

ledningsförmågor, infrastruktur och liknande, men även de operativa anfallen för att hindra 
fienden från attack mot egna förband, samt det direkta eldunderstödet till egna förband i 

strid.10 
 

Beträffande Wardens teori kommer uppsatsen avgränsa sig till de begrepp som rör fienden 

som ett system, tyngdpunkter, parallell attack samt luftöverlägsenhet. Dessa är de begrepp 
som efter inledande undersökning av tidigare forskning kan ses som relevanta för konflikten i 

Afghanistan. 
 
Uppsatsen kommer endast att använda öppna och officiella källor, då författaren har svårt att 

få tillgång till sekretessbelagd information, och användandet av sekretessbelagda skapar 
källor problematik rörande publicering och examination på Försvarshögskolan. 
 

Slutligen utgår författaren från att läsaren har viss bekantskap med militär terminologi samt 
en viss kunskap om händelserna i USA runt den 11 september 2001 och anledningen till 

kriget i Afghanistan. Det som benämns som Operation Enduring Freedom i arbetet syftar 
enbart till de operationer som genomfördes i Afghanistan och inte några av de andra 
kampanjer som genomfördes mot den globala terrorismen.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att tolka John A. Wardens teori rörande luftmakt och undersöka om den 

används och fungerar i den nya sortens krigföring mot en irreguljär, teknologiskt svagare 
fiende. 

 

1.4 Problemformulering 

Wardens teori är främst framtagen med grunden i en konflikt mellan två jämstarka stater med 

liknande förmågor i luftarenan. Han nämner fem olika fall som representerar det förfarande 
som luftkrig kan innehålla, där motståndaren i alla fallen har någon sorts förmåga till attack 
eller försvar med flygstridskrafter.11 Hans teori är i stort utvecklad efter dessa förutsättningar 

och beskriver det agerande som skall användas mot en jämnstark stat, som ses som ett system. 
Om detta system utsätts för rätt attacker kommer det leda till en systemkollaps och kriget är 

vunnet.  
 

                                                 
7
 Lambeth, Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom, s.154 

8
 Ibid. s.148f 

9
 Ibid. s.157 

10
 Högberg, Eva. red. (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Försvarsmakten s.59ff 

11
 Warden, The Air Campaign: Planning for Combat  s.16 
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Kan dessa begrepp appliceras på och användas med gott resultat mot en fiende som agerar 
dels som en reguljär styrka tillhörande en stat, men kanske mest som en irreguljär fiende, som 

i sin tur leds av en guerilla med en väldigt svag förmåga till luftkrigsföring?12 
 

1.5 Frågeställningar 

För att nå syftet med arbetet kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 

 Vilka begrepp kan ses som centrala i Wardens teori rörande luftmakt och dess användning? 
 

 Hur använde USA och NATO sina luftstridskrafter under inledningen av Operation 

Enduring Freedom? 
 

 Hur förändrades det sätt som flygstridskrafterna nyttjades på under de inledande månaderna 
av Operation Enduring Freedom? 

 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning på Försvarshögskolan som komparativt analyserar 

Wardens teori mot en fallstudie av en konflikt, författaren har dock bara hittat två arbeten 
rörande Afghanistan.  

Joel Rapps arbete, Warden och den irreguljära konflikten, undersöker just det som rubriken 
antyder. Dock skiljer Rapps syfte sig från detta arbete, då han vinklar Wardens teorier mot 
användandet av precisionsvapen. Rapp gör sin undersökning på den irreguljära motståndaren 

och inte enbart på händelser under konflikten. Arbetets slutsatser antyder att Wardens modell 
Fienden som ett system inte helt kan appliceras på en irreguljär motståndare, utan att den 

måste omstruktureras då det inte är ledarskapet som är den egentliga tyngdpunkten hos en 
irreguljär fiende.13 

Paul Sundins arbete, John A Wardens teori om fienden som system applicerad på al-Qaida, 

analyserar samma konflikt, men även det har ett annat syfte, då detta arbete rör huruvida 
teorin om Fienden som ett system kan tillämpas på organisationen al-Qaida. Sundin kommer 

fram till att al-Qaida kan ses som ett system enligt Wardens teori.14 
 
Författaren har inte hittat någon tidigare forskning som rör de inledande månaderna av 

Operation Enduring Freedom kopplat till Wardens teorier.  
 

1.7 Metod 

Arbetet innehåller två stycken analysuppgifter. Den första analysen kommer att redogöra för 
Wardens teori kring luftmaktsoperationers genomförande, planering och de centrala begrepp 

den består av. Den andra analysen består av en fallstudie som avhandlar händelserna under 
Operation Enduring Freedom, från terrordåden den 11 september och fram till den 17 
december. Dessa två analyser kommer sedan att jämföras med varandra för att undersöka hur 

Wardens teorier står sig i en modern konflikt.  
 

                                                 
12

 Ripley, Air War Afghanistan; US and NATO Air Operations from 2001 , s.20-24 
13

 Rapp, Joel (2011), Warden och den irreguljära konflikten – Har Wardens teorier spelat ut sin roll?, Enskilt 

arbete, Försvarhögskolan, s.23 
14

 Sandin, Paul. (2010), John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-Qaida, C-uppsats, 

Försvarshögskolan, s.29f 
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För analysuppgifterna har författaren använt en kvalitativ innehållsanalys. Detta ger 
författaren en god chans att komma in på djupet i de texter som används. Det leder i sin tur till 

ett bra underlag för att tolka källorna och på så sätt lättare kunna skapa en förståelse. Denna 
metod ger även författaren viss flexibilitet under arbetets gång.15 Fördelarna med en kvalitativ 

analys är att analysen blir förankrad i verkligheten. Detta leder till att möjligheterna att 
förändra teorier och analyser alltför mycket förminskas, samtidigt som materialet som 
framställs blir rikhaltigt och detaljerat.16 Nackdelarna med kvalitativ analys är många, men 

den mest negativa är att tolkningen kan färgas av författaren, då det är denne som lyfter upp 
materialet som ska analyseras. Betydelsen av enstaka ord och bilder, som i sig är en stor 

beståndsdel i den kvalitativa analysen, kan även riskera att lyftas ut ur kontexten.17  
 

En fallstudie har valts för att skapa grund till jämförelsen mot teorin, då den ger ett djup i 

händelserna som i sig ger bra underlag för att undersöka teorier med.18 Fallstudien i sig är 
ingen metod, utan en strategi för att få fram de data som behövs för analysen. Dessa data kan 

både vara kvalitativa och kvantitativa, vilket ger ett djup i studien.19 
 

Dessa två självstående analyser kommer sedan att komparativt analyseras, för att komma fram 

till slutsatser som skapar bra förutsättningar för diskussion. Denna analys kommer 
genomföras med en analytisk induktion. Den analytiska induktionen tillåter att en teori byggs 

upp innan den undersöks med ett fall. Detta leder till en korsanalys som ofta används för att 
söka förklaringar till de förekomna händelserna. Den analytiska induktionen kan ses som en 
av de tre huvudstrategierna för att söka förklaringar och skapa teorier, där de andra två består 

av experimentbaserad interferens och multivariabel analys.20 
 

Det sätt som detta arbete är uppbyggt på kommer att följa den hermeneutiska spiralen, då det 

inledningsvis avhandlar Wardens teori, som i en början skapar en vag förståelse för arbetet. 
Därefter kommer fallstudien att, utan någon inbördes analys, skapa förståelse för 

händelseförloppet i konflikten. Dessa två enskilda analyser kommer sedan att, genom den 
komparativa analysen, relateras till helheten och syftet med arbetet. Denna spiralrörelse i 
analyserna kommer att möjliggöra en ständig fördjupning av meningsförståelsen och på så 

sätt ge en arbetet en mer reflekterad tolkning.21 
 

1.8 Källkritik 

Wardens teorier kommer att analyseras och beskrivas utifrån hans egna verk The Air 
Campaign: Planning for Combat samt artikeln The Enemy as a System samt en begränsad 

mängd litteratur som hänvisar till dessa källor. Detta leder till en stor egen tolkning av 
Warden, men författaren tar stöd av andra tänkare för att inte influeras alltför mycket av egna 
värderingar.  

 

                                                 
15

 Johannessen, A; Tufte P.A. (2002), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber, s.69-74 
16

 Denscumbe, Martyn (1998), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur, s.398 
17

 Ibid. s.399f 
18

 Denscumbe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s.62-65 
19

 Johannessen; Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod , s.56 
20

 Quinn, Michael (2002), Qualitative research and evaluation methods – 3
rd

 ed., Thousand Oaks: Sage 

Publications, Inc. s.493f 
21

 Repstad, Pål (2007), Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 

s.137 
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Under fallstudien för händelserna från dagarna efter den 11 september fram till den 17 
december använder författaren flera verk för att på så sätt skapa en så objektiv bild som 

möjligt, med förmåga att hitta de flesta viktiga händelser. De källor som författaren använder 
är skrivna av forskningsorganisationer som utger sig för att vara objektiva, men de är dock 

finansierade på något sett av det amerikanska försvaret. Författaren väljer att utgå från dessa 
källor då det är händelseförloppet i stort som undersöks och de då kan ses som tillförlitliga. 
Källorna som används använder både nyhetsartiklar publicerade i dagstidningar och det 

amerikanska försvarsdepartementets egna nyhetsutdrag som primärkällor. Detta skapar 
redundans, då både officiella nyheter direkt från försvarsdepartementet, som kan ha utlämnat 

vissa händelser, kompletteras av iakttagelser från utrikeskorrespondenter och andra 
journalister. 

 

1.9 Disposition 

Detta arbete består av sex kapitel. 
 

Kapitel 1: Inledning 
Detta kapitel presenterar det valda ämnet, och de frågeställningar som kommer leda till att 

uppfylla syftet med arbetet. Under kapitel 1 presenteras även de metoder som författaren 
använder sig av i arbetet, samt tidigare forskning som finns rörande ämnet. Här presenteras 
även de avgränsningar som arbetet har. 

 
Kapitel 2: Teori 
Det andra kapitlet presenterar och förklarar de begrepp som författaren anser vara centrala i 

Wardens teori. Det är dessa begrepp som sedan kommer användas i den komparativa 
analysen. 

 
Kapitel 3: Fallstudie 
Under detta kapitel framställs empirin angående de inledande månaderna av Operation 

Enduring Freedom genom en kvalitativ fallstudie. Det är de händelser som uppkommer under 
fallstudien som kommer att analyseras.  

 
Kapitel 4: Analys 
Analysen jämför fallstudien under kapitel 3 med de begrepp som anses som centrala i 

Wardens teori från kapitel 2. 
 

Kapitel 5: Avslutning 
Detta kapitel innehåller en diskussion gällande de resultat som analysen framställt. Här 
presenteras även de slutsatser som författaren har dragit, samt svar på frågeställningarna som 

presenteras under kapitel 1. 
 

Kapitel 6: Referenser 
Detta kapitel redogör för de källor och den litteratur som författaren har använt under arbetet. 
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2. Teori 

2.1 Luftöverlägsenhet 

”Air superiority is a necessity.” 

– John A Warden
22

 

 

Warden menar på att luftöverlägsenhet är en nödvändighet för att vinna en konflikt. Han 

påstår att ingen konflikt har vunnits av en sida utan luftöverlägsenhet samtidigt som ingen 
konflikt har förlorats av sidan som innehar densamma.23 Han anser även att ett krig kan 

vinnas med enbart flygstridskrafter, om dessa innehar luftöverlägsenhet.24 
 

Warden väljer till skillnad från andra luftmaktsteoretiker att differentiera begreppet 

luftöverlägsenhet.25 Att ha luftöverlägsenhet innebär enligt Warden att ha tillräcklig kontroll 
över luften i insatsområdet för att kunna genomföra luftattacker mot fienden utan hårdare 

motstånd samt att själv vara fri från allvarliga fientliga lufthot. Warden menar även att 
luftöverlägsenheten kan vara begränsad i tid och rum, det vill säga lokal, till skillnad från 
luftherraväldet som är totalt och över hela operationsområdet. Warden påstår även att det kan 

uppstå en neutral, oavgjord situation, då ingen av sidorna har handlingsfrihet.26 Denna 
förklaring av luftöverlägsenheten kan upplevas som något oklar och öppen för tolkning, och 

Warden menar olikt andra teoretiker att luftöverlägsenheten är ett relativt begrepp, som kan 
ändras under konfliktens gång.27 

Om det primära målet är att skapa luftöverlägsenhet i en konflikt skall övriga operationer, i 

den mån det är nödvändigt, syfta till att nå det. Detta betyder inte att alla andra operationer 
skall avvakta intill luftöverlägsenheten är nådd. Däremot skall operationer som kan äventyra 

skapandet av luftöverlägsenheten inte genomföras. Detta gäller även operationer som har 
planerat för att nyttja styrkor som är öronmärkta för att användas till att uppnå 
luftöverlägsenheten.28 Mark- och sjöstyrkor kan med fördel användas till att skapa 

luftöverlägsenhet. Att bara tro att ett gynnsamt luftläge kan uppnås med luftstridskrafter 
begränsar ofta befälhavare i deras planerande.29 

 
Warden menar på att det finns tre faktorer som kan påverka möjligheterna till att skapa 
luftöverlägsenhet. Dessa faktorer ska befälhavaren tänka på när han planerar för luftkriget, för 

att undvika att planera efter fel omständigheter. De tre faktorerna är som följer; 
Materiel: I denna grupp ingår flygplan, luftvärnssystem tillsammans med de industrier som 

tillverkar dessa samt underhållet som krävs för att hålla dem i brukbart skick. Även 
infrastrukturen som är nödvändig för systemens direkta försörjning. 

Personal: Här menas först och främst den personal som bemannar de stridande systemen, 

som är specialiserade på ett system och genomgått omfattande träning för att bli användbara i 
strid, och därmed är en kritisk del av systemet.  

Placering: Här sammanfattas placeringar av flygbaser, luftvärnet, frontlinjer och 
infrastrukturen, och deras sårbarheter. 

                                                 
22

 Warden, John A. (1988), The Air Campaign: Planning for Combat , Washington: National Defense University 

Press. s.13 
23

 Ibid. s.13 
24

 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s.250 
25

 Ibid. s.249 
26

 Warden, The Air Campaign: Planning for Combat , s.10f 
27

 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s.250 
28

 Warden, The Air Campaign: Planning for Combat , s.13 
29

 Ibid. s.14f 
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Dessa tre faktorer kan kombineras i en oändlig mängd omkastningar som kan göra en 
analysering av dem oduglig, om de inte först förenklas.30  

 
För att förenkla analysen av luftläget och för att skapa ett verktyg för planering har Warden 

delat upp krig i fem olika fall, som kan appliceras på de flesta konflikter; 
Fall I, där båda sidor i konflikten både viljan och förmågan att attackera varandras baser. 
Fall II, det andra fallet uppstår när en sida i konflikten har kapacitet att attackera var som 

helst mot fienden, medan fienden enbart kan slå mot frontlinjen. Operation Enduring 
Freedom faller in under denna kategori, då talibanerna inte hade någon förmåga till 

luftoperationer under hela konflikten. Koalitionen kunde däremot genomföra alla former av 
markmålsoperationer över hela operationsområdet. Detta fall tillhandahåller möjligheten till 
målmedvetna åtgärder som kan leda till att konflikten vinns av enbart luftstridskrafter. I Fall 

II är konflikten ofta indelad i olika faser och situationen i luften ändras över tiden.  
Fall III är motsatsen till Fall II. Detta fall är det sämsta för egna styrkor, som inte kan nå 

fienden och dess baser men samtidigt är utsatta för hot över hela operationsområdet.  
Fall IV beskriver situationen som uppstår när ingen sida kan nå den andres baser, utan 

konflikten är begränsad till luftstrider vid fronten.  

Fall V, det sista fallet, uppstår efter en gemensam överenskommelse att inte använda sig av 
flygstridskrafter, eller när ingen av aktörerna i konflikten har förmågan att nyttja 

flygstridskrafter.31 
 

Warden har skapat en tabell för att förtydliga dessa fall som är presenterad nedan. 

 

Tabell 1. Wardens fem fall av luftöverlägsenhet
32

 

 

2.2 Tyngdpunktsbegreppet 

Med tyngdpunkt menar Warden den punkt där en struktur är som svagast. Om denna punkt 

utsätts för en liten kraft i rätt riktning kan hela strukturen haverera. Detta begrepp kan 
appliceras på en fiende, där attacker mot rätt del av fiendens förmågor får en mycket större 
effekt än om samma anfall skulle genomföras någon annanstans.  
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Warden menar till skillnad från många andra teoretiker, däribland Clausewitz, att det inte bara 
finns en tyngdpunkt att slå mot. Alla nivåer av krigföringen har olika tyngdpunkter och för att 

uppnå önskad effekt måste alla dessa utsättas för anfall i någon form. Warden använder 
uttrycket tyngdpunkter istället för vitala delar, och uttrycker fördelarna med att använda 

stealthflygplan och precisionsvapen för att slå mot dem, men i stort skiljer sig hans tänk inte 
mycket från de klassiska teorierna rörande strategisk bombning som tidigare använts av det 
amerikanska försvaret.33 

Warden påpekar vikten av att befälhavaren identifierar tyngdpunkterna och sedan planerar 
sin insats efter dessa för att nå så hög effekt som möjligt. Kan inte den ultimata tyngdpunkten 

utsättas för attack, skall de tyngdpunkterna som kan nås attackeras. 34 
 

I ett luftläge tillhörande Fall II, då befälhavaren har stor möjlighet att attackera fiendens 

tyngdpunkter är det oerhört viktigt att välja vilken av dessa som är av störst vikt. Har 
befälhavaren överväldigande överlägsenhet i antal flygenheter, kan denne i princip slå mot 

varje del av fiendens luftförsvar och därmed veta att målet i slutändan kommer att nås. 
Det är med fördel som luftstridskrafterna kan användas mot flygbaser, då det är mer 

effektivt, och lättare, att attackera flygplan som står på marken än att riskera att förlora i en 

luftstrid. Andra tyngdpunkter som kan vara viktiga för luftöverlägsenhet kan vara allt från de 
transportvägar som används för att frakta fram flygplan och vapen, till det fabriker och gruvor 

som hanterar det material som används för att bygga flygplanen.35 Detta är inte direkt relevant 
i Afghanistankonflikten. Då den största delen vapen och flygplan inte produceras i landet är 
det viktigare att strypa tillförseln av dessa utifrån och att slå mot logistikkedjan som 

transporterar in materielen. Flygplan kan inte lyfta utan bränsle, och om luftvärnet inte har 
några missiler att avfyra utgör de inget hot.36 

 

2.3 Parallell attack 

Warden förespråkar parallell attack för att slå mot motståndarens tyngdpunkter, om det inte 
finns en övertygande orsak att dra ut på konflikten. Om en stor del av fiendens tyngdpunkter 

slås ut samtidigt kommer effekterna av detta bli oöverkomliga för fiendens ledningsförmåga. 
Om samma mål istället attackeras i serie kommer det finnas en risk att fienden hinner bygga 

upp försvar runt mål som ej har attackerats, samt reparera de mål som har skadats under 
tidigare attacker. Det ger även fienden andrum till att planera motattacker. 37  

Ny teknik, både i form av precisionsvapen och ledningssystem, har gett upphov till 

förmågan att genomföra parallella attacker på varje strategisk och operativ tyngdpunkt hos 
fienden. Denna nya form av parallell attack kan ses som höjden av det som Clausewitz såg 

som den ideala formen av krigföring, med de synkroniserade slagen över hela 
operationsområdet.38 

 

2.4 Fienden som ett system 

Redan i den första utgåvan av The Air Campaign framhäver Warden vikten av att identifiera 
och slå mot fiendens tyngdpunkter. För luftarenan ansåg han att tyngdpunkterna kunde vara 
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utrustning såsom flygplan och missiler, logistik, personal eller ledning.39 I den reviderade 
delen av boken, skriven efter det första Gulfkriget, påbörjar Warden sin teori om Fienden som 

ett system. Detta system består av fem ringar, där ledarskapet ligger i den mittersta ringen och 
således är den viktigaste tyngdpunkten.40 I artikeln The Enemy as a System publicerad i 

Airpower Journal 1995 utvecklar och förenklar han denna modell ytterligare. Ett av sätten 
han beskriver de fem ringarna och hur de håller ihop i ett system, är att applicera det på annat 
än just fienden, något konkret som vi alla känner till – vår egen kropp. Warden har även 

applicerat denna modell på några andra, väl kända organisationer.41 
 

Tabell 2. Exempel på Wardens modell applicerad på kroppen samt andra organisationer.
42

 

 

Som tabellen ovan visar är hjärnan den mänskliga kroppens strategiska tyngdpunkt. Utan 
hjärnan kommer kroppen inte att kunna ta några beslut. Hjärnan står för kroppens ledning och 
bestämmer över hur kroppen agerar.  

För att hjärnan ska kunna ta dessa beslut behövs nästa steg, nödvändigheterna för systemet, 
som i detta fall är mat och syre. Detta är energin till kroppen. Inom denna kategori hamnar 

även vitala organ såsom hjärta, lungor, lever och de organ som konverterar syre och mat till 
något kroppen kan använda sig av, till exempel energi.  

Nästa del i systemet är kroppens infrastruktur, som transporterar energi och skapar rörelse i 

systemet. Ben, blodkärl och muskler är viktiga organ i sig, men om några enstaka skadas 
kommer kroppen i sig att överleva och fungera utan större problem. 

Cellerna, som är kroppens befolkning, är i sin helhet viktig, men det finns miljoner av dessa 
och kroppen överlever utan en större del av dessa.  

Skyddet kroppen har för att förhindra infektioner av bakterier och virus, likt en fiende 

skyddar sig mot anfall med stridskrafter, består av de vita blodkropparna. Dessa är endast 
nödvändiga för att skydda det övriga systemet mot attack.  

 

Figur 1 nedan visar dessa fem delsystem i formen av ringar. Figuren visualiserar på ett enkelt 
sätt hur delsystemen förhåller sig till varandra. Det blir enkelt att identifiera ledningen som 

det centrala och om detta slås ut kommer hela systemet att kollapsa. Utförs attacker däremot 
direkt mot fiendes stridskrafter kommer systemet i stort inte att påverkas nämnvärt. De fem 

ringarna skapar även en bra utgångspunkt för att komma fram till vilka som är fiendens 
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tyngdpunkter, då den visar vilka detaljerade frågor en befälhavare ska ställa samt vilken 
prioritering dessa har.43 

 

Figur 1. Wardens fem ringar.
44 

 
Att slå mot fiendens ledning kan göras på olika sätt. Är det i en stat kan ledningen bestå av en 
regering och militärt kan det vara en befälhavare. Att döda eller tillfångata en ledarfigur har 

visat sig svårt eller nästintill omöjligt i modern tid. Att istället slå mot ledningsförmågor i 
form av kommunikation är effektivt och enkelt. När stora delar av kommunikationsförmågan 

slås ut blir det inte bara svårt för ledarna att effektivt styra sina stridskrafter utan det blir även 
svårt för ledaren att hålla moralen uppe i hela landet. Detta kan då stärka eventuella 
oppositionsstyrkor. Kan inte direkta attacker mot ledningen genomföras skall denna utsättas 

för ett indirekt tryck för att på så sätt påverka systemets förmåga till strid.45 
Nödvändigheterna för systemet kan vara många, och behöver inte nödvändigtvis enbart 

bestå av krigsmateriel. I dagens samhälle är elektricitet och bränsle två av de viktigaste 
sakerna för att upprätthålla det normala livet i en stad. Kan inte städerna och befolkningen i 
dessa fungera som vanligt, kommer ledningen till slut bli tvingad att agera. Detta kan bero på 

att ledningen har utsatts för systemkollaps eller att omständigheterna med icke fungerande 
städer gör det omöjligt att arbeta och slåss.46 

Infrastrukturen står för statens förmåga till transport – både av militär och civil materiel 
och personal. Denna ring består av järnvägar, luftfartsleder, motorvägar, broar, flygfält, 
hamnar och flera andra liknande transportsystem. Det innehåller även majoriteten av statens 

industrier, som inte har hamnat under kategorin nödvändigheter för systemet. Det är, för både 
den militära och civila delen, viktigt att ha förmågan att flytta materiel och personal mellan 

två punkter. Om detta blir omöjligt att genomföra, kommer statens system till en lägre 
rörlighetsnivå och blir då mer mottagliga för påtryckningar av en fiende. Jämfört med 
nödvändigheterna för systemet finns det fler delar i infrastrukturen och därmed en högre 

redundans. Därför tvingar detta en anfallare att ödsla mer energi på infrastrukturen för att 
uppnå önskad effekt. 

Befolkningen, som är den fjärde viktigaste ringen, är svår att anfalla direkt. Inte bara med 
tanke på folkrätt och moral, utan även då det finns så många mål och utsagan av direkta 
attacker är oviss. Giulio Douhet menar att en direkt attack mot befolkningen får dessa att 
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förlora moralen som leder till att de tvingar ledningen till att gå med på fiendens krav. 
Historien däremot, menar Warden, visar på det motsatta. Istället för en direkt attack kan 

befolkningen attackeras indirekt, men hur dessa attacker ska se ut är svårt att säga då 
människor är så pass oförutsägbara. Den indirekta attacken kan ge resultat värda mödan, men 

Warden menar att dessa är så pass opålitliga att en befälhavare inte skall lita fullt ut på dem.47 
Den yttersta ringen, stridskrafterna, är endast ett medel för att nå ett mål och deras 

huvudfunktion är skyddet av de inre ringarna. Tidigare teoretiker har fokuserat mycket på 

stridskrafterna, men med dagens teknologi kan soldaterna ses som i princip betydelselösa. Det 
är först när stridskrafterna är så pass reducerade av attacker att de inte längre kan beskydda 

det övriga systemet som detta ger effekt på ledningen, då denne inser att övriga delar är 
blottade och enkelt kan utsättas för attacker.48 

Detta tänk med att slå mot ledningen, som Warden anser håller nyckeln till den militära 

framgången, kommer att leda till det som strateger ända från Clausewitz har identifierat som 
målet med krig, vilket är att påtvinga fienden sin egna politiska vilja. Att slå mot de yttre 

ringarna skall som sagt bara genomföras för att nå fiendens ledarskap enligt Warden.49 
 

2.5 Wardens kärna 

De begrepp som har presenterats i analysen mynnar ut i det som är målet med Wardens teori, 
systemkollapsen. Genom att analysera fiendes tyngdpunkter enligt de fem ringarna och 
fienden som ett system och därefter slå mot dessa med kraftiga parallella attacker kommer 

fiendens system och ledning att utstå så mycket tryck att det leder till en ledningskollaps. 
Dessa attacker förenklas markant genom innehav av luftöverlägsenhet. 50 Det är detta som 
enligt författaren kan beskrivas som Wardens teoris kärna. 
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3. Fallstudie 

3.1 Sammansättningen inför konflikten 

Den inledande planen för kriget i Afghanistan var uppdelad i fyra faser. Den första tanken 

med kampanjen var att huvudfokus inte längre skulle vara attacker med precisionsvapen och 
kryssningsrobotar, utan bestå av amerikanska styrkor på marken. Den första fasen skulle 

skapa förutsättningarna för kampanjen och ge befälhavare genomförbara alternativ för 
planering. Fas nummer två skulle säkra luftrummet ovanför Afghanistan och då ge 
luftöverlägsenhet. Under denna fas skulle även de första amerikanska styrkorna sättas in i 

konflikten, bestående av specialförband som skulle integreras med de afghanska 
motståndsgrupperna. Den tredje fasen skulle fokusera på avgörande operationer för att 

besegra talibanerna och al-Qaida. Den fjärde och sista fasen skulle sedan bygga upp en 
oppositionsstyrka i landet för att förhindra att talibanerna skulle återta makten igen.51 
Författaren har hittat en viss spårbarhet av denna inledande fasindelning i undersökningen, 

men har valt att dela upp inledningen av Operation Enduring Freedom i fyra andra faser. 
Dessa faser indelas efter olika målval som luftstridskrafterna hade, och är till viss del 

överlappande varandra.  
  

Aktörerna i konflikten bestod dels av talibanernas armé, som till stor del var organiserad och 

utrustad som en reguljär motståndare. Talibanerna styrde över närmare 80 procent av 
Afghanistan52. Talibanerna gav Usama bin Ladin och hans anhängare i terrornätverket al-

Qaida skydd i Afghanistan, och de var dessa som var de andra motståndarna i konflikten.53 
Al-Qaida är inte en reguljär motståndare, utan består av ett nätverk av löst sammansatta 
självständiga organisationer, som alla har samma mål och intressen. Det strategiska 

ledarskapet består av ett antal kommittéer,54 som i grunden styr de stridande styrkorna, 
cellerna.55 Kommunikationen mellan och inom kommittéerna och cellerna sker till stor del 

genom enkla medel som telefoner och via internet.56 På USAs sida fanns den Norra Alliansen 
i landet, som redan innan Operation Enduring Freedom låg i krig mot talibanerna. Den Norra 
Alliansen bestod av en lös koalition av irreguljära styrkor som höll bergen i landet under 

kontroll.57 
 

3.2 Fas I: Operationen inleds – 11 september - 18 oktober   

Dagarna efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 planerade den amerikanska 
försvarsmakten för att slå tillbaka mot al-Qaida och Usama Bin Laden genom en attack mot 

Afghanistan och talibanerna som skyddade terrornätverket.  
Före det fullskaligt väpnade anfallet hade USA genomfört ett diplomatiskt anfall i form av 

att pressa Pakistans regering till att låta USA använda deras luftrum under attackerna mot 

Afghanistan. Pakistan tvingades även att klippa bandet med den Afghanska regeringen, och 
på så sätt decimerades talibanernas tillgång till både luft- och markförflyttningar, men även 

till underrättelser och annat stöd.58 Dessa ansträngningar ledde till att när bombningarna väl 
började, mindre än en månad efter terrorattackerna, var talibanerna mer isolerade än någonsin 
och bristen på tillförsel av materiel hade försvagat dem markant. 
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USA genomförde även rekognosceringsuppdrag av flygfält och luftvärn samt spaning mot 
talibanernas och al-Qaidas posteringar. USA skapade även en normalbild av 

operationsområdet med luftövervakning och signalspaning. 
 

Figur 2. Afghanistan, med viktiga städer för operationen
59

 

 

Operation Enduring Freedom inleddes på natten den 7 oktober. Under den inledande attacken 
attackerades planerade mål i och runtom Herat, Shindand, Shibarghan, Mazar-e-Sharif och 

talibanfästen i området runt Kandahar. I denna attack användes 50 stycken Tomahawk-
kryssningsrobotar tillsammans med över 40 stycken bomb- och attackflygplan.60 Målen för 
attackerna var 31 stycken separata mål, som samtliga tillhörde militära förmågor och 

nödvändigheter. De flesta av målen tillhörde luftförsvars- och ledningsförmågan hos 
talibanerna.61 62 

Tomahawk-kryssningsrobotarna inledde attacken och slog till huvuddel mot radarstationer 
och grupperingsplatser för luftvärnsrobotar. Bara minuter senare anföll några av de 
attackflygplan som ingick i operationen det kvarvarande luftförsvaret och baser runt om 

huvudstaden. Bombflygplanen slog både mot mål kopplade till al-Qaida runt Jalalabad och 
mot Herats flygfält, där flera fientliga stridsflyg förstördes på marken. Bombflygplanen 

attackerade även al-Qaidabaser i Tora Borabergen. De resterande attackflygplanen opererade 
mer i söder, nära Kandahar, där de slog mot flygfält, luftvärnsgrupperingar och radarstationer. 

                                                 
59

 Lambeth, Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom, s.79 
60

 Ibid. s.78 
61

 Ibid. s.85 
62

 Grant, The Afghan Air War, s.14 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  SA KrV 
OP 10-13    2013-05-26 

Sida 16 av 30 
 

Under natten fälldes även laserstyrda bomber mot flertalet grottor som var misstänkta att 
husera medlemmar från al-Qaida. Utöver detta anfölls en större kommunikationscentral vid 

Farah.63 Under nattens bombningar mötte besättningarna endast sporadisk eldgivning från 
lättare luftvärn, men inget fientligt flyg lyfte. Faktum är att inget fientligt flyg lyfte under hela 

kriget.64  
 

Den andra dagen i kriget över Afghanistan användes bara hälften av den styrka som var med 

under den inledande natten. Attackerna startade under natten och fortsatte fram till morgonen, 
vilket tyder på ett högre förtroende hos cheferna att det fientliga luftförsvaret i princip hade 

neutraliserats, totalt attackerades tretton mål under natten. Huvuddelen av dessa bestod av nya 
mål, men även mål från kvällen innan anfölls igen för att värdera de inledande attackerna.  

Efter de två inledande nätternas bombningar visade målutvärderingarna på att elva av tolv 

radarstationer tillhörande luftvärnet och sju av åtta flygfält hade slagits ut. Hälften av 
radarstationerna med lång räckvidd hade blivit förstörda, tillsammans med tre radiotorn och 

en stor andel av talibanernas logement, al-Qaidas läger och grottkomplex. Det bedömdes 
dessutom att talibanernas luftförsvar var så pass försvagat att koalitionen kunde påbörja 
dagräder, vilket inleddes redan under det kommande dygnet.65 

 
Den första dagräden var även den största attacken under konfliktens tre första dagar. Attacken 

fokuserades på Kabul, Kandahar och Herat, och målen var bland annat en militärskola, 
artillerigrupperingar och terroristläger. Pentagon rapporterade att minst sju av bin Ladins 
största och bäst utrustade läger hade blivit förstörda under attackerna. Detta var även första 

gången som satellitstyrda, djuppenetrerande bomber användes för att slå mot nedgrävda 
ledningsresurser.66 

Bombningarna fortsatte mot liknande mål, och efter fem dagar av ihållande attacker fanns 

det ingenting som visade på att den inledande bombningskampanjen skulle bli så kort och 
koncis som den initiala planeringen hade förhoppningar om. Planeringen var att efter en vecka 

ha förmågan till att kunna inleda en större markoffensiv med oppositionsstyrkor och egna 
specialstyrkor. Bombningarna blev istället mer och mer intensiva och höll sig så i flera 
veckor.67 Dåvarande president George W. Bush hade en grundtanke om att påvisa, både för 

Afghanistan och för omvärlden, att attackerna som genomfördes inriktade sig mot den 
talibanska militären och al-Qaida, och inte mot det Afghanska folket. För att förstärka denna 

uppfattning beordrade han att humanitär hjälp skulle luftlandsättas under nätterna. Den första 
lyckade luftlandsättningen av livsmedel och annan materiel skedde redan under natten den 8 
oktober, och dessa fortsatte in i november.68 

 
Under inledningen av den andra veckan i Operation Enduring Freedom fortsatte 

bombningarna likt tidigare, och den 15 oktober attackerades 12 mål, bestående till stor del av 
grottor och talibanfästen runt Kandahar och Kabul med tio bombflygplan och 90 
stridsflygplan. Dagen efter attackerades liknande mål med 85 stridsflygplan och fem 

bombflyg. Den tyngd som lades på dessa attacker fick högt uppsatta personer att tro att 
fiendens förmåga till strid hade blivit bortrensad, något som senare visade sig vara felaktigt.69 
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Att slå mot talibanernas luftförsvar och andra högprioriterade mål var till en början ett logiskt 
första steg, men Rumsfeld, dåvarande försvarsminister för USA, insåg snart att dessa attacker 

inte skulle få talibanerna på fall.70  
 

”That Country has been at war for a very long time. [...] They do not have high-value targets or assets that 

are the kind of things that would lend themselves to substantial damage from the air”  

-Donald H. Rumsfeld
71

 

 
Det var först efter den tionde dagen av ihållande bombning som mållistan utökades och 
kampanjen bytte inriktning från fasta installationer till rörliga mål och de talibanstyrkor som 

stred mot den Norra Alliansen. Anfallszoner, så kallade Kill Boxes, infördes för att ge 
förmågan till att snabbare kunna slå mot upptäckta mål. Denna nya fas skulle bryta ned 

talibanernas militära förmåga bit för bit, och på så sätt tillåta de afghanska 
motståndsgrupperna att ta Kabul och införa en ny regering.72  

 

3.3 Fas II: Norra Afghanistan – 18 oktober - 12 november 

Införandet av det som kan ses som en ny fas berodde till stor del på att USA efter flera 
tidigare försök lyckats gruppera specialstyrkor i landet. De var utrustade med lasermätare och 

kunde med hjälp av dessa styra bomber med kirurgisk precision. Huvudfokus låg på 
ledningsplatser och tyngre vapensystem, såsom stridsvagnar och artilleripjäser73, men tack 
vare den snabba responstiden som systemet med anfallszoner skapade, kunde 

flygstridskrafterna även slå direkt mot nyuppkomna mål såsom befälhavare och andra viktiga 
personer, både tillhörande talibanerna och al-Qaida, och även mot styrkor i rörelse.74 

 
Den 21 oktober flaggade den Norra Alliansen för att genomföra en attack mot Mazar-e-Sharif, 
som vidare skulle inleda anfallet mot huvudstaden Kabul. CENTCOM, ledningen för de 

amerikanska styrkorna i mellanöstern och Centralasien, utryckte då sin vilja till att hjälpa den 
Norra Alliansen att ta mer mark. Beslutet som togs visade tydligt den nya fasen som 

flygstyrkorna hade påbörjat. Den 23 oktober skedde de, sen inledningen av operationen, 
hårdaste striderna mellan den Norra Alliansen och talibananerna. Under dessa strider 
bombade koalitionen med USA i spetsen talibanernas frontlinjer, något som de tidigare 

undvikit för att hindra den Norra Alliansen till att ta huvudstaden för tidigt.75 Samtidigt som 
flygstyrkorna understödde den Norra Alliansen i sina anfall mot talibanerna, genomförde de 

även fortsatta attacker mot grottkomplexen.76 
 

Den Norra Alliansen agerade efter en strategi om att påskynda talibanernas kollaps genom att 

slå från alla fronter. Den 28 oktober inleddes denna stora offensiv, och USA stöttade denna 
genom att med ökade insatser slå mot artillerigrupperingar som hotade den Norra Alliansens 

underhållslinjer. Mot slutet av oktober användes upp till fyra av fem flygsortier till att 
understödja den Norra Alliansens strider på marken.77 

 

Under de inledande dagarna av november blev detta understöd ännu mer prioriterat, och 
bombningarna runt Mazar-e-Sharif intensifierades. Talibanernas försvarsställningar bombades 
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och deras underhålls- och kommunikationslinjer förstördes. Den 4 november meddelade 
Rumsfeld att talibanerna hade slutat att fungera som regering, och att flygstridskrafternas 

fokus hade flyttats till mål nära Bagram, Taloquan, Kunduz och Mazar-e-Sharif, precis vid 
talibanernas frontlinjer.78  

 
Den 9 november lyckades den Norra Alliansen ta Mazar-e-Sharif efter flera dagars bombning 
för att rensa väg igenom de små byarna i stadens närområde. I genomsnitt användes 

flygstridskrafterna mot talibanernas frontlinje två gånger oftare än de användes mot al-Qaidas 
styrkor och grottkomplex. När väl Mazar-e-Sharif intogs, hade staden lamslagits av de 

inledande bombningarna och tusentals talibaner sågs fly från staden.79 80 De följande dagarna 
ökade den Norra Alliansen tempot och intog flertalet städer.81 

 

Den 11 november ändrades fokus återigen. Denna gång vändes blicken mot Kabul och en 
närliggande flygplats. Under en kort tid genomfördes 25 stycken flygattacker, vilket förstörde 

26 stridsvagnar, sex ledningsplatser samt dödade drygt 2000 fientliga soldater. Med denna 
insats röjde koalitionen vägen för den Norra Alliansen till Kabul, som anfölls samma dag. 
Luftattackerna koncentrerades därefter på talibanernas försvarsställningar norr om Kabul.82 

Den 12 november flydde tusentalet talibaner och al-Qaida anhängare från staden och dagen 
efter tog den Norra Alliansen Kabul,83 84utan något egentligt motstånd. Över hälften av de 

amerikanska flygattackerna riktades under operationen på nyuppkomna mål.85 
 

Mycket tack vare den omfattande utvecklingen som koalitionen hade upplevt under dessa tre 

dagar kunde ett långt, utdraget dödläge vändas till stora vinster på kort tid. De specialstyrkor 
som direkt kunde märka ut mål av högt värde med hög precision och det obarmhärtiga 
bombandet detta ledde till gjorde att moralen hos talibanstyrkorna sjönk snabbt, vilket gjorde 

att många deserterade och gav upp. Trots att koalitionen och den Norra Alliansen tillsammans 
hade lyckats erövra större delen av norra Afghanistan, var de södra och östra delarna av landet 

fortfarande under kontroll av talibanerna.86 
 

3.4 Fas III: Södra Afghanistan – 20 oktober - 4 december 

Även om operationerna i södra Afghanistan till viss del genomfördes parallellt med de som 
skedde i norra Afghanistan var det lite skillnad i hur operationerna planerades och 
genomfördes. En stor faktor bakom detta var det mycket mer begränsade stödet som 

koalitionen hade från oppositionsgrupper i de södra delarna av landet. Detta ledde till att USA 
och koalitionen för första gången behövde ha en större mängd egna trupper på slagfältet.87  

 
Fram till attackerna mot Kunduz och Kandahar fortsatte precisionsbombningen mot vägar, 
broar och fordon med hjälp av specialstyrkorna på marken.88 Det första större anfallet i söder 

skedde redan den 20 oktober, då koalitionen slog mot en flygbas sydväst om Kandahar. Flera 
mindre operationer genomfördes, både med flygplan och attackhelikoptrar. Även attacker 
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med specialstyrkor genomfördes under kraftigt flygunderstöd.89 I de södra delarna av 
operationsområdet låg fokus under en längre tid på att slå mot enstaka talibaner av 

ledarkaraktär och att leta upp al-Qaida anhängare, var de än befann sig, istället för att 
understödja oppositionen i sina strider.90 

 
Efter fallet av Mazar-e-Sharif och Kabul skiftade luftstridskrafterna fokus till Kunduz och 
Kandahar. På grund av det begränsade oppositionsstödet från södra grupperingar använde 

koalitionen sig istället av den Norra Alliansen när Kunduz skulle intas. Den 22 november 
avancerade den Norra Alliansen mot staden och mötte hårt motstånd. Koalitionen svarade mot 

detta motstånd med den tyngsta bombningen som konflikten hade sett på flera dagar. Den 26 
november föll Kunduz till oppositionen.91  

 

Samtidigt hade över 1000 amerikanska soldater satts in i operationsområdet, sydväst om 
Kandahar. Dessa var de första ordinarie soldaterna i större skala som användes i kriget. En 

framskjuten bas upprättades, och denna bas påvisade koalitionens vilja att i framtiden inte 
enbart förlita sig på oppositionsstyrkorna.92 Dock användes inte dessa amerikanska styrkor i 
attacken för att ta Kandahar, där den 28 november delar av både den Norra Alliansen och 

oppositionsgrupper från söder omringade staden och gjorde sig beredda för anfall. Dessa 
styrkor hade direktkontakt med attackhelikoptrar baserade på den nya framskjutna basen. Den 

1 december intensifierades sedan luftattackerna och striden runt staden började likna en 
belägring.93 Kandahar föll den 4 december94 och de flesta anfallen som ledde till detta kom 
från luften.95 

 

3.5 Fas IV: Grottorna i Tora Bora – 3 december - 18 december 

Under tiden som striderna om Kandahar fortsatte skiftade CENTCOM återigen 

flygstridskrafternas fokus, denna gång till grottorna i det stora bergmassivet vid Tora Bora där 
jakten på flyende al-Qaida medlemmar och talibaner fortsatte. Upp till 90 procent av USAs 
genomförda attackföretag var vid denna tidpunkt avsatta till grottrelaterade mål.96 

Bombningarna av grottkomplexen vid Tora Bora fortsatte varje dag i tre veckor, innan de 
avbröts för en kort stund för att låta oppositionsstyrkorna genomsöka komplexen.97  

 
Den 9 december avsattes talibanerna som styrande organ över Afghanistan,98 och den 18 
december sattes det för första gången sen operationen inleddes halt för de ihållande 

bombningarna i landet och under den följande veckan släpptes inga bomber överhuvudtaget. 
Hundratals talibaner och medlemmar ur al-Qaida hade lyckats fly från de ödesdigra striderna 

vid Tora Bora och förflyttat sig in till Pakistan. Många av toppledarna lyckades undgå 
koalitionens försök till att tillfångata och döda dem.99 100 USAs ledning fick mycket kritik för 
att inte tidigare ha satt in en större mängd egna styrkor för att understödja 
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oppositionsstyrkorna i genomsökandet av Tora Bora, vilket var en av faktorerna till att 
huvudmålet, Usama bin Laden, lyckades fly till Pakistan.101 

 
Konflikten fortsatte, och blev en mer utdragen historia än vad det i inledningen var planerat 

för. Dock avgränsar sig detta arbete till de händelser som skett fram till detta datum, och 
analysen kommer endast att beröra dessa delar.  
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4. Analys 

4.1 Fas I 

Innan Operation Enduring Freedom inleddes den 7 oktober hade USA genomfört indirekta 

attacker mot Afghanistan genom rekognoscering över landet och genom påtryckningarna på 
Pakistan. Genom rekognosceringen identifierade USA vilka mål som skulle kunna tillhöra 

talibanernas tyngdpunkter. Dessa mål skapade sedan underlag till hur de efterkommande 
attackerna skulle planeras, allt enligt den första fasen i den inledande indelningen av faser. 

Då USA redan innan de väpnade anfallen tvingade Pakistan till att sluta stödja talibanerna 

påverkade de vissa nödvändigheter för talibanernas system negativt. Både tillförsel av 
materiel och övrig infrastruktur ingick i detta. Dessa insatser som genomfördes innan de 

väpnade anfallen ledde till att koalitionen redan innan operationen påverkade fiendens andra 
och tredje ring, vilket indirekt ska leda till en förmåga att påverka ledaskapet enligt Wardens 
fem ringar.   

 
Den första nattens bombningar visar på att USA ansåg att strategiska mål såsom materiel och 

platser tillhörande talibanernas förmåga till luftförsvar och ledning var de första 
tyngdpunkterna. De slog då mot två av Wardens tre punkter, materiel och placering. Indirekt 
kan det tänkas att dessa attacker även påverkade den tredje punkten, personalen.  

Koalitionen genomförde 31 stycken attacker under de första nätterna mot dessa mål, 
attacker som kan ses som parallella, för att så snabbt som möjligt uppnå den effekt som 

eftersträvades, vilket under denna fas, den andra enligt den ursprungliga planen, var 
luftöverlägsenhet. Dessa attacker gav stor effekt och redan efter tre dagar kunde dagräder 
inledas vilket tyder på att luftförsvaret i princip var utslaget. Det faktum att tyngre luftförsvar 

inte var något problem under resterande tiden av konflikten visar på den oöverkomliga effekt 
som de parallella attackerna gav, då talibanerna inte hade någon chans till att omplacera 

verkansdelar innan de förstördes, eller någon förmåga till att reparera de som utstått anfall.  
 

Genom att både direkt slå mot talibanernas luftförsvar och genom att tidigare pressa Pakistan 

till att låta dem nyttja deras luftrum för operationer in till Afghanistan lyckades koalitionen 
snabbt upprätta ett fördelaktigt luftläge. Enligt Wardens teori skulle detta kunna liknas med 

ett Fall II, då koalitionen kunde nå alla de mål och flygbaser de ville, när talibanerna däremot 
inte utgjorde något allvarligare hot mot luftstridskrafterna. Likt det som Warden säger, kan 
detta fall av luftläge ge befälhavarna möjligheten att slå hårt och även om USA inte lyckades 

vinna kriget enbart med luftmakt, gjorde de under Fas I det mesta grovjobbet och banade väg 
för marktrupperna. Luftöverlägsenheten som koalitionen skapade kan under de första dagarna 

ses som lokal, då de endast kunde agera fritt i de övre delarna av luftrummet utan risk för 
allvarliga fientliga hot. Det var först efter ett par dagar då det kan sägas att koalitionen hade 
en total luftöverlägsenhet, då hotet i stort bestod av lättare, handburna vapensystem.  

Konflikten kan även delas in i olika faser, där luftläget och flygstridskrafternas agerande 
inte är lika i inledningen av operationen som mot slutet, något som Warden menar är 

förekommande i en luftöverlägsenhet enligt Fall II. Författaren har hittat fler källor som delar 
in konflikten i faser, och författaren har själv delat in inledningen av operationen i fyra faser, 
där luftläget i stort ser likadant ut, men uppgifterna för flygstridskrafterna ändras.  

 
När väl luftöverlägsenheten var ett faktum slog koalitionen mot städerna och de militära 

resurser som fanns där. Ledningsresurser och tyngre vapensystem kan nu ses som 
tyngdpunkterna och en stor andel av koalitionens attackföretag användes för att verka mot 
dessa. Koalitionen slog nu direkt mot fiendens ledningsförmåga, likt Warden förespråkar i sin 

modell om Fienden som ett system. De tyngre vapensystemen och deras militära anläggningar 
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kan ses som nödvändigheter för både talibanerna och al-Qaida. Dessa ansträngningar mot 
ledarskapet och de inre ringarna ledde däremot inte den systemkollaps som Warden ser som 

central. Den talibanska regimen avsattes som styrande organ och upplevde på så vis en viss 
systemkollaps, men Al-Qaida fortsatte ändå att strida och fungera som tidigare. 

 
Det som skiljer koalitionens agerande under den första fasen från Wardens modell rörande 
Fienden som system är agerandet mot befolkningen. Warden ser ingen större nödvändighet i 

att aktivt påverka befolkningen negativt för att få systemet till kollaps, då detta tidigare inte 
visat sig fungera. Detta kan även vara känsligt att genomföra med folkrätten i åtanke. Det som 

koalitionen istället gjorde var att försöka stärka banden med befolkningen, och på så sätt få 
dem till att vilja driva ut talibanerna som styrande organ. Det skulle kunna ses som någon 
form av indirekt attack, som leder till en vilja hos befolkningen att stötta koalitionens försök 

till att störta talibanregimen.  
Även under slutskedet av den första fasen agerade koalitionen mot Wardens modell, då de 

slog direkt mot fiendes markstridskrafter, något som Warden ser som en onödig ansträngning 
då det är först då markstridskrafterna är nästintill helt bekämpade som det kommer att ge 
effekt hos fiendens ledning. En förklaring till detta förändrade agerande med Kill Boxes och 

rörliga mål, som till viss del fortsatte in i nästa fas, kan vara bristen på strategiska mål 
tillsammans med införandet av specialstyrkorna i konflikten.  

 

4.2 Fas II 

I och med den höga precisionen i attackerna som uppstod när specialstyrkorna grupperades i 
operationsområdet kunde koalitionen återigen fokusera på fiendens ledningsförmåga. Målen 

tillhörande ledningsförmågan under denna fas bestod fortfarande av materiel och 
ledningsplatser, men en stor del bestod även av befälhavare och andra viktiga personer. Det 

gav även en förmåga till att attackera rörliga mål. Tyngre, viktiga vapensystem låg fortfarande 
i fokus och kan fortfarande ses som en nödvändighet för fienden att kunna utföra ett verkligt 
hot mot oppositionsstyrkorna. Även motståndarens underhålls- och kommunikationslinjer 

angreps hårt runtom städerna. Detta påverkade direkt deras infrastruktur, som indirekt 
påverkade deras nödvändigheter och ledningsförmåga. Dessa mål som återigen bestod av mål 

kopplade till de inre ringarna visar på en strävan hos koalitionen till fortsatt vilja att påverka 
fiendens ledarskap och försöka tvinga dem till systemkollaps, något som inte uppnåtts under 
dessa faser.  

 
Koalitionen stöttade oppositionens anfall mot städer som Mazar-e-Sharif och Kabul med både 

flyganfall på djupet och direkt flygunderstöd, med attacker mot trupper och försvarsnästen 
runtom städerna och mot den infrastruktur som gav trupperna det underhåll som behövdes.  

Genom att med luftstridskrafter stödja markförbanden att inta städerna tvingade koalitionen 

talibanerna till ledningskollaps då de upphörde att fungera som regering den 4 november. 
Detta stöd av markstridskrafterna kan därmed ses som en av koalitionens tyngdpunkter mot 

talibanerna, då de ledde till en viss ledningskollaps som är Wardens slutliga mål.  
 

Det kan ses som att tyngdpunkterna i denna fas av operationen hade skiftat från 

flygstridskrafter och luftförsvar, då detta var i princip utplånat, till större städer med 
ledningsförmågor och viktigare infrastruktur. Luftläget var fortsatt fördelaktigt, och 

koalitionen utnyttjade detta då de fortsatte att genomföra beslutsamma attacker. Dock verkar 
inte kriget kunna vinnas enbart från luften, och flygstridskrafterna blir tvungna att istället 
understödja markstridskrafterna för att nå detta mål, något som går emot Wardens teori.  
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4.3 Fas III 

I den södra delen av operationsområdet pågick de specifika precisionsbombningarna mot mål 

som kan kopplas till infrastrukturen och nödvändigheterna för fienden under en längre tid än i 
norr, mycket på grund av det begränsade stödet från oppositionsgrupper. Ledare tillhörande 
både al-Qaida och talibanerna blev fortsatt utpekade av specialstyrkorna och bekämpade av 

flygstridskrafterna. På grund av bristen på oppositionsstyrkor i landet agerade USA och 
koalitionen längre enligt Wardens fem ringar och försökte så gott de kunde påverka de 

innersta ringarna. Först när den Norra Alliansen började avancera mot Kunduz och Kandahar 
syns det tydligt att attackerna riktas direkt mot fiendens stridskrafter. Efter detta fortsätter Fas 
III likt den tidigare fasen, med direkt understöd av markstridskrafter och fokusering på större 

städer och deras ledningsförmågor och infrastruktur, och avviker då alltså från Wardens 
modell.  

 

4.4 Fas IV 

Den sista fasen som detta arbete berör syns inte några större skillnader i flygstridskrafternas 

agerande kopplat till Wardens teori och de centrala begreppen. När väl de flesta viktiga städer 
fallit i koalitionens händer fortsatte jakten på ledare tillhörande talibanerna och al-Qaida i 
bergen, som nu blev konfliktens tyngdpunkt. Målet med de ihållande attackerna kan ses som 

att koalitionen försökte hindra flykten av högt uppsatta personer, till exempel befälhavare och 
andra ledare, till Pakistan. Personerna var de sista bestående delarna av ledningsförmågan 
som koalitionen då fokuserade mot. Under de sista veckorna nådde koalitionen en viss 

systemkollaps hos fienden, då talibanerna officiellt avsattes som styrande organ. Däremot var 
ledare tillhörande al-Qaida var fortfarande på fri fot, och kunde på så sätt fortsatt utöva 

ledarskap på sina trupper med de resurserna som fanns att använda.  
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5. Avslutning 

5.1 Diskussion 

Det är de fyra begreppen som arbetet avhandlar som tillsammans formar kärnan i Wardens 

teori. Tyngdpunktsbegreppet beskriver vad som skall attackeras. Då fienden består av ett 
system, skall de punkter som får systemet att fungera attackeras och detta är i första hand 

ledningen. 
Den parallella attacken beskriver hur attackerna ska genomföras, och genom dessa 

intensiva attacker kommer motståndarens förmåga att vidta motåtgärder förminskas.  

Luftöverlägsenheten är medlet för att lyckas med attackerna, och därför skall mycket energi 
läggas på att upprätta ett fördelaktigt luftläge.  

Några av dessa begrepp går att tolka på olika sätt, som för att då passa in i de flesta fall. 
Detta har gjort att författaren har kunnat hitta spårbarhet av Wardens begrepp i själva 
agerandet hos koalitionen, men inte lika mycket i effekten av attackerna.  

 
Tyngdpunkterna, som är ett av de viktigare begreppen både i de tidigare modellerna och i 

modellen om Fienden som ett system, är svåra att differentiera med exakthet både i för- och i 
efterhand. I förhand måste en befälhavare ha god insikt i fiendens struktur för att kunna 
bedöma tyngdpunkterna. I efterhand måste en som undersöker ett fall, likt fallstudien i detta 

arbete, till viss del gissa sig till vad som kan ha varit tyngdpunkterna under konflikten, både 
från koalitionens och från motståndarens sidor. Författaren utgick från de typer av mål som 

attackerna fokuserade mot när tyngdpunkterna bestämdes under analysen. På ett sätt kan 
dessa ses som koalitionens tänkta tyngdpunkter, då mest effekt lades på dessa mål, men de 
behöver dock inte vara de faktiska tyngdpunkterna hos fienden. Detta leder till att i princip 

alla mål kan ses som tyngdpunkter, även sådana som Warden själv inte förespråkar, såsom 
fiendens trupper.  

 
Modellen om Fienden som ett system blir i och med tolkningsmöjligheten i de andra centrala 
begreppen, som till viss del format modellen, även den anpassningsbar. De två viktigaste 

ringarna, ledningen och nödvändigheterna för systemet, kan bestå av flera olika mål, och är 
olika beroende på fienden. Ledningsförmågan hos en reguljär fiende kan vara relativt enkel att 

med dagens teknologi slå ut och på så sätt nå den eftersträvade systemkollapsen, men detta 
kanske inte leder till samma resultat hos en irreguljär fiende. 

Warden utvecklade sin teori med bas i Iraks ledningsstruktur 1990-1991, som under den 

tiden var en diktatur med en tydlig ledare, Saddam Hussein. Det kan ses som självklart att en 
stat som är så toppstyrd som Irak var under tiden för Gulfkriget kommer att lida av en 

systemkollaps om ledarskapet uteblir. När det istället rör sig om ett nätverk av motståndare 
som agerar mot en gemensam bild utan direkt ledarskap kommer dekapitering av ledningen 
inte att ge samma effekt, om den ens är möjligt att genomföra.  

De intensiva bombningarna av ledningsresurser, tyngre vapen och infrastruktur kan ses som 
en hjälp på traven till det som blev som en systemkollaps hos talibanerna, då de blev avsatta 

som styrande organ. Dock anser författaren att det som egentligen ledde till denna kollaps var 
oppositionsstyrkornas intåg i och övertagande av viktiga städer. 

Attackerna som var riktade mot al-Qaida må ha haft stor effekt på materiel, men 

ledningsförmågan, om än decimerad, fortsatte att fungera. Alltså ledde inte koalitionens 
agerande, som författaren inledningsvis ser är enligt Wardens teori, till en systemkollaps hos 

denna irreguljära fiende. Vad är det då som gör att al-Qaida fortsätter att fungera efter dessa 
attacker? En möjlighet är att de teknologiskt enkla kommunikationsmedlen som al-Qaida 
använder, såsom mobiltelefoner och internet, är för svåra för en motståndare att verka 

effektivt mot. Detta skulle då leda till att de ledare som lyckades fly till Pakistan och andra 
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platser kan fortsätta att sända ut sina meddelanden och systemet kan fortsätta att fungera. En 
annan möjlighet är att en fiende som agerar som en irreguljär fiende och i mindre grupper, 

inte alls är lika beroende av infrastruktur och andra nödvändigheter för systemet för att kunna 
skapa effekt på slagfältet. Även det faktum att varje cell agerar individuellt för samma mål 

gör att direkta order från en kommitté blir mindre nödvändiga, utan cellerna kommer att med 
enkla direktiv agera mot det uppsatta målet. Paul Sundin anser att det är al-Qaidas högsta 
chefer, dess rådförsamling och de sex ledande kommittéerna som ingår i ledningen på 

strategisk nivå,102 och då koalitionens attacker var riktade mot cellerna och deras ledare på 
slagfältet, förklarar det varför det inte gav den effekt som Warden förespråkar. Även om 

attacker skulle ha genomförts mot just dessa strategiska ledningsförmågor, så skulle 
fortfarande den huvudidé som cellerna agerar efter att bestå, och de skulle antagligen fortsätta 
att strida efter den.  

På denna lägsta nivå av al-Qaida anser Sundin även att terrorgruppens nödvändigheter för 
systemet består av madrasas, vilket är religiösa skolor som rekryterar nya anhängare103. Dessa 

attackerade inte koalitionen, antagligen då folkrätten ställer till det för attacker mot mål som 
inte är direkt militära. Därför kan endast de yttre ringarna av systemet anfallas, och med det 
tillvägagångssättet kommer det inte leda till systemkollaps hos hela al-Qaida. 

Att slå mot fiendens trupper på detta vis tillhör en annan aspekt på användandet av 
luftstridskrafternas och är något som Robert Pape förespråkar. Han anser att det viktigaste för 

luftstridskrafterna är att neka motståndaren till att med militära krafter nå sina målsättningar. 
Detta skall med fördel genomföras med attacker mot deras markstridskrafter.104  Koalitionens 
agerande kan under de senare faserna ses som ett försök till att neka motparten att nå sina 

målsättningar med militära medel. Detta leder till att koalitionens agerande mer riktar sig efter 
Papes tankar än Wardens.  

 

Den parallella attacken är det begrepp i Wardens teori som kan ses som mest distinkt. 
Grundtanken är simpel och har visat sig fungera i många olika fall, även under denna 

fallstudie. Däremot nyttjade koalitionen sig endast av parallella attacker under de inledande 
nätterna för att skapa luftöverlägsenheten. Några efterföljande parallella attacker för att 
dekapitera ledarskapet kan författaren inte se, då ledningsförmågan under de senare faserna 

attackerades direkt när de upptäcktes. 
 

Wardens syn på luftöverlägsenhet kan tolkas på många sätt och han benämner den själv som 
relativ, då ett fördelaktigt luftläge inte behöver vara konstant i varken tid eller rum, utan det 
viktigaste är att luftöverlägsenheten finns i det område där operationer genomförs. Även att 

begreppet definieras av ”tillräcklig kontroll” och ”vara fri från allvarliga fientliga lufthot” 
leder det till att det inte blir så greppbart och kan lätt formas för att passa de flesta luftlägen. 

Under denna fallstudie var det inte så mycket att tänka på, då koalitionen kan ses ha 
luftöverlägsenhet över hela operationsområdet från den tredje dagen. Det enda som kan ha 
utgjort ett hot efter detta var handburna vapensystem, som i huvuddel utgör ett hot för 

lågflygande helikoptrar.  
 

Den breda tolkningsmöjlighet som finns hos de individuella begreppen leder till att det går att 
se spårbarhet av dessa i koalitionens agerande. Däremot finns inte samma spårbarhet av den 
sammansatta teorin som dessa begrepp skapar, där huvudmålet är systemkollaps hos fienden 

som skall genomföras med parallella attacker i ett fördelaktigt luftläge. 
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För att få denna teori att fungera även i dagens moderna konflikter kräver det att befälhavaren 

lyckas precisera och attackera fiendens egentliga tyngdpunkter. Detta kan, som författaren 
redan nämnt, vara komplicerat att genomföra, och misslyckas detta faller Wardens teori. 

Alternativt skulle eventuellt Wardens fem ringar behöva byggas om för att passa en irreguljär 
styrka.  

I en kortare konflikt mot en irreguljär fiende är det centrala kanske inte längre attacker mot 

ledarskapet, utan istället mot trupperna, som Pape förespråkar. Det kan tänkas att en direkt 
effekt mot fiendens trupper skulle leda till en indirekt effekt på rekryteringen av nya soldater. 

Detta skulle efter en viss tid kunna leda till systemkollaps. Att slå mot trupperna skulle även 
direkt kunna påverka moralen hos de stridande styrkorna och på så sätt tvinga dem till att ge 
upp. Något som kan vara värt att överväga är det faktum att då den irreguljära fienden kanske 

inte har samma behov som en stat av de övriga delarna i systemet. Detta kan leda till att 
ledningen blir mycket mer påverkad av effekter mot stridskrafterna. Denna tanke skulle kunna 

förklara koalitionens agerande under de sista faserna i detta arbete. Däremot visar det faktum 
att konflikten än i skrivande stund pågår att al-Qaida fortsatt har förmågan att strida, efter alla 
ansträngningar direkt mot deras marktrupper. 

Ett annat synsätt kan vara att tyngdpunkten istället ligger i att vinna befolkningens stöd, 
något som Joel Rapp kommer fram till i sitt arbete.105 Denna tanke har även stöd av David 

Galula.106 Båda anser att genom att vinna befolkningens stöd, kommer det att innebära att al-
Qaidas resurser försvinner, då befolkningen står för mycket av deras underhållskedja. Det är 
även dessa som blir rekryterade, och om stödet upphör kommer färre att vilja kämpa med de 

irreguljära styrkorna. De är dessa antaganden som förespråkar en modernisering av Wardens 
fem ringar. 

Tanken om att en konflikt skulle kunna vinnas med enbart flygstridskrafter kan fungera mot 

en likartad motståndare bestående av en stat, men mot en irreguljär fiende verkar den inte 
stämma. En konflikt där en irreguljär fiende är involverad verkar vara så pass mer komplex att 

den inte kan lösas med enbart flygstridskrafter, mycket på grund av att motståndaren består av 
små celler som agerar enskilt. Detta gör att en systemkollaps hos en irreguljär motståndare 
inte kan uppnås med enbart flygstridskrafter. 

 
Det faktum att Wardens teori är uppbyggd kring, och avspeglar sig i, det sätt ett västerländskt 

land använder luftstridskrafter gör att den blir lätt att applicera på de flesta konflikter där en 
västerländsk nation deltar med luftstridskrafter. Detta kan vara en av detta arbetes svagheter. 
Författaren upplever att de enskilda begrepp som bygger teorin går att forma för att passa in i 

fallet, och även fallstudien kan med den kvalitativa analysen formas för att passa in i teorin. 
De svagheterna faller tillbaka på författaren. Den komparativa analysen i formen av en 

induktiv analys ger goda resultat, även om de kan bli partiska då författaren själv får 
bestämma vad som ska belysas.   
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5.2 Slutsatser och svar på frågeställningar 

Syftet med detta arbete var att tolka Wardens teori om luftmakt och undersöka huruvida den 

nyttjas i moderna konflikter och, till viss del, vilken effekt detta agerande får. Nedan följer en 
redovisning av författarens åsikter om hur de centrala begreppen som formar Wardens teori 
återfinns under den del av Operation Enduring Freedom som arbetet behandlar.  

 
Luftöverlägsenhet 

Det finns en god spårbarhet av Wardens tankar rörande luftöverlägsenhet i koalitionens 
agerande. Stora resurser lades på att inledningsvis skapa ett gynnsamt luftläge. Det som 
skapades, och därefter hölls under hela den period som detta arbete är avgränsat till, var av 

den mest gynnsamma typen, Fall II, då motståndaren inte hade någon förmåga att verka mot 
annat än de stridsflyg som attackerade dem. Med denna luftöverlägsenhet hade koalitionen 

förmågan att attackera var de ville, och detta utnyttjades. Luftöverlägsenheten kan under en 
större period av den tidsrymd som arbetet avgränsar sig till ses som total.  
 

Tyngdpunktsbegreppet 
Att se exakt vilka tyngdpunkterna var kan vara diffust att utläsa ur undersökningen och 

analysen. Koalitionen agerade inledningsvis enligt Wardens teori då de lokaliserade många 
olika tyngdpunkter hos fienden och slog mot dessa. Under fortsättningen av konflikten kom 
typen av tyngdpunkter att ändras under de olika faserna, även till sådana mål som Warden inte 

talar för, vilka inte gav så stor effekt på fienden. Därför finns det bara spårbarhet av att 
koalitionen använde sig av Wardens tyngdpunktsbegrepp under den första fasen av 
konflikten.   

 
Parallell attack 

USA kan med enkelhet sägas ha nyttjat parallella attacker under det inledande anfallet. Deras 
stora arsenal av flygplan, precisionsbomber och kryssningsmissiler ger goda fördelar i 
planerandet och genomförandet av parallella attacker. Dessa attacker gav stor effekt, något 

som märks väldigt väl i upprättandet av luftöverlägsenheten. Däremot kan författaren inte se 
att koalitionen nyttjade sig av parallella attacker under fortsättningen av konflikten. 

 
Fienden som ett system  
I den första fasen av konflikten syns en tydlig vilja till att, efter det att luftöverlägsenheten är 

upprättad, slå mot fiendens ledarskap, infrastruktur och andra viktiga delar av systemet. När 
Fas II inleddes skiftade fokus från fasta installationer till rörliga mål och slutligen till fiendens 

markstridskrafter. Enligt Warden ska anfall mot fiendens ledning resultera i systemkollaps, 
något som inte skedde. Alltså kan det återigen påstås att koalitionen enbart agerade enligt 
Warden under den första fasen, och detta gav inte eftersträvad effekt mot den irreguljära 

motståndaren. 
 

Detta leder till att koalitionen inte kan ses agera mot kärnan i Wardens teori, systemkollaps 
genom effektiva parallella attacker förutom under de inledande nätterna. Däremot nyttjade de 
luftöverlägsenheten enligt Warden, även om kriget inte kunde vinnas med enbart 

flygstridskrafter. 
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Nedan besvaras de frågeställningar som ställdes i inledningen.  

 

 Vilka begrepp kan ses som centrala i Wardens teori rörande luftmakt och dess användning? 
 

Författaren har, som återfinns under kapitel 2, kommit fram till fyra begrepp som kan 
anses centrala i Wardens teori. Dessa är: 

 

• Luftöverlägsenhet 

• Tyngdpunktsbegreppet 

• Parallell attack 

• Fienden som ett system 

 
Dessa begrepp beskriver metoden för att nå det som är kärnan i Wardens teori, 

systemkollaps genom att slå ut ledningsförmågan hos fienden. 
 

 Hur använde USA och NATO sina luftstridskrafter under inledningen av Operation 

Enduring Freedom? 
  

De agerade inledningsvis enligt Warden för att skapa luftöverlägsenhet genom att slå 
mot talibanernas resurser kopplade till luftvärn och flygstridskrafter. Koalitionen slog 

även mot ledningsresurser i ett försök att tvinga fienden till en systemkollaps som 
däremot misslyckades.  

 

 Hur förändrades det sätt som flygstridskrafterna nyttjades på under de inledande månaderna 
av Operation Enduring Freedom? 

 
Inledningsvis användes flygstridskrafter mot fasta, strategiska mål, som sedan 
ändrades till rörliga mål och slutligen till fiendens markstridskrafter och enstaka 

ledare.  
 

5.3 Förslag på framtida forskning 

Detta arbete har skapat några nya frågeställningar som kan vara intressanta att fortsätta forska 
på.  

 

 Detta arbete visar på, trots det inledande nyttjandet av Wardens teori om Fienden som ett 

system, att al-Qaida kunde fortsätta agera och genomföra attacker mot koalitionen. Vad är det 
som gör att attacker mot den irreguljära fiendens ledning inte direkt leder till en 
systemkollaps?  
 

 En annan punkt som arbetet berör är komplexiteten att hitta fiendens tyngdpunkt, speciellt 

när det rör sig om en irreguljär fiende. Det verkar som att Wardens fem ringar måste 
struktureras om. Därför kan en fråga vara vad som egentligen är tyngdpunkten hos en 

irreguljär fiende? 
 

 Hur skall luftstridskrafter nyttjas för att nå så hög effekt som möjligt mot en irreguljär 

motståndare? Vad tillför eller förändrar användandet av drönare? 
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