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Hur tolkas Warden? 
 
Sammanfattning: John A. Warden III är en av vår tids mest inflytelserika luftmaktsteoretiker och 
Wardens teori är vida omskriven och ligger till grund för flertalet undersökningar. Warden redogör 
själv för att teorin inte skall ses som en mall utan att det snarare är generella idéer och riktlinjer. 
Det gör att teorin går att applicera på många olika fall men det lämnar också utrymme för tolkning. 
Syftet med denna uppsatts är att undersöka ifall allmängiltigheten i Wardens teori gör att teorin 
tolkas olika.  För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ textanalys genomförts på ett antal 
utvalda uppsatser skrivna av studerande vid Försvarshögskolan. Det övergripande resultatet visar 
att allmängiltigheten i Wardens teori inte kan anses vara något problem då de undersökta 
författarna tolkat Wardens teori på ett liknande sätt.  
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1 Inledning 
 

1.1 Motiv och bakgrund 
John A. Warden III är en av de teoretiker som har fått mest genomslagskraft gällande användandet av 

luftmakt i modern tid.1 I och med Wardens stora inflytande har Wardens teori legat till grund för ett 

antal undersökningar, så också på Försvarshögskolan (FHS). En av anledningarna till att Wardens 

teori fått den popularitet som den fått beror på dess allmängiltighet vilket gör att den är lätt att 

applicera på olika scenarier, men i och med att teorin är så pass allmängiltig kan det också skapa 

problem. Ju färre riktlinjer det finns och ju mer generell en teori är, ju mer utrymme finns då även för 

egen tolkning. Det är detta utrymme för tolkning uppsatsen tar fasta på. En undersökning av arbeten 

gjorda vid FHS som behandlar Warden skulle vara intressant för att analysera ifall den allmänna 

tolkningen av Warden är den samma eller ifall det skiljer sig åt. Författaren anser att det bör ligga i 

Försvarsmaktens intresse att veta hur blivande chefer tolkar Wardens teori och dess användande.   

1.2 Problemformulering 
John A. Warden III´ s teori är vida omskriven och det finns många studier som bygger på teorin och 

dess användande i olika konflikter. Warden själv beskriver sin teori i ett antal texter men de två mest 

populära är hans två första texter, boken The Air Campaign – Planning for Combat samt artikeln The 

Enemy as a System.  

Warden inleder med att beskriva vad hans bok The Air Campaign – Planning for Combat inte är: 

This book is not about tactics and does not address how to bomb a target. It is not technical and does 

not address specific weapon systems. It is not specific to any particular air force and thus does not 

address directly any of the various disputes over doctrine that are common in many air forces. 

Likewise, it avoids using terms that recently have come into vogue but are still too esoteric to be widely 

understood or usable… My belief is that the more general term better conveys the image needed for a 

conceptual discussion at the operational level
2
 

Här framgår att Wardens teori är högst generell och inte går in på några detaljer om hur 

luftmaktsanvändande skall användas utan snarare ger generella riktlinjer. I och med denna 

generalisering finns det ett stort utrymme för tolkning vad gäller användandet av hans teorier. Likaså 

blir detta fallet i de olika fallstudier som gjorts där författarna undersöker hur och om Wardens 

teorier har används i de konflikter studierna granskar. Hur tolkar Studerande vid Försvarshögskolan 

Wardens teori och hur användbar anses den vara? Tolkas Wardens teori likadant eller finns det 

skillnader i tolkningarna?  

1.2.1 Syfte 

Uppsatsen undersöker hur studerande vid Försvarshögskolan (FHS) har tolkat användningen av John 

A. Warden IIIs teori om luftmaktsanvändande i praktiken för att klargöra ifall allmängiltigheten i 

Wardens teori är ett problem eller ej.  

  

                                                           
1 Van Creveld, Martin, The Age of Airpower, New York: Public Affairs, 2011, s.241-244 
2
 Warden, John A. III, The Air Campaign: Planing for Combat,Washington: National Defense University Press, 

1988 s.xvii  
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1.2.2 Frågeställningar 

Hur beskriver John A. Warden III själv sin teori? 

Hur beskrivs och tolkas Warden i studerandeuppsatser? 

Hur tolkas användandet av John A. Warden IIIs teori i praktiken – är de lika eller skiljer de sig åt? 

Finner studerande vid Försvarshögskolan att Wardens teori är tillämpbar eller har den spelat ut sin 

roll?  

1.2.3 Tidigare forskning 

Det finns många forskare som studerat Warden och beskrivit Wardens teori. En av dessa David S. 

Fadok som i boken The Paths of Heaven beskriver hur Warden haft en stor inverkan på en hel 

generations flygvapenofficerare.3  Edward C. Mann III beskriver i sin bok Thunder and Lightning hur 

Operation Instant Thunder genomfördes med Warden i spetsen och hur denna operation skulle 

komma att få stor inverkan på kommande luftoperationer.4 En annan populär företrädare är John 

Andreas Olsen. Han skriver i sin bok John Warden and the Renaissance of American Air Power att det 

är svårt att bevisa en enda mans inverkan på strategiska perspektiv, men att det med Warden finns 

mycket bevis för att så var fallet.5 David R. Mets är också en forskare som studerat Warden och som 

är återkommande i de uppsatser som undersöks.6  

Ytterligare en forskare är Martin Van Creveld som i sin bok The Age of Airpower beskriver hur 

användandet av luftmakt använts och förändrats genom historien.7 Han refererar flera gånger till 

Olsens bok och har bland annat med ett citat av General Jay Kelley där Kelley beskriver hur Warden 

kallats; 

…Perhaps the single most influential individual in the development of concepts regarding the employment 

of air power in the modern times.
8
 

Ett antal undersökningar gjorda av studerande vid FHS tillämpar Wardens teorier på olika konflikter. 

Det är uppsatser från chefsprogrammet, officersprogrammet och stabsutbildningen. Utav dessa har 

författaren valt ut följande uppsatser som utgör underlaget i undersökningen; 

 Villman, Max - Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008: Ett fall av Warden?9  

I uppsatsen undersöker Villman ifall man kan dra slutsatsen att Ryssland influerats av Wardens teori i 

sitt användande av luftmakt under kriget i Georgien. 

                                                           
3
 Fadok, David S., John Boyd and John Warden – Airpower’s Quest for strategic Paralysis, i The Paths of Heaven 
– The evolution of Airpower Theory, Phillip S. Meilinger (red.), Alabama: Air University Press, Maxwell Air Force 
Base, 1997, s.344 
4
 Mann III., Edward C, Thunder and Lightning – Desert Storm and The Airpower Debates, Alabama: Air University 

Press, Maxwell Air Force Base, 1995, s. ix-xi, s.1 
5
 Olsen, John Andreas, John Warden and the Renaissance of American Air Power, Washington D.C: Potomac 

Books, 2007, s.280-281 
6
 Mets, David R, The Air Campaign – John Warden and the Classical Airpower Theorists, Alabama: Air University, 

Axwell Air force Base, April 1999 
7 Van Creveld, Martin, The Age of Airpower, New York: Public Affairs,2011 .s241-244 
8 Olsen, John Andreas, John Warden and the Renaissance of American Air Power, Washington D.C: Potomac 
Books, 2007, s.102-103 
9
 Villman, Max, Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008 – ett fall av Warden?, Stockholm: 

Försvarshögskolan, självständigt arbete, 2011 

http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:426968
http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:426968
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 Søberg, Dag - Bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm: i henhold til Warden eller 

det "tradisjonelle" synsettet?10 

Søberg undersöker hur luftmakt användes under Gulfkriget 1991, skillnad och likheter mellan 

Wardens teori och Airland Battle doktrinen samt vilken av dessa två som främst präglat 

luftmaktsanvändandet under Gulfkriget.  

 Sandin, Paul - John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-Qaida11 

Sandin undersöker ifall Wardens teori om fienden som ett system och Wardens femringsmodell går 

att applicera på Al-Qaida.  

 Rapp, Joel - Warden och den irreguljära konflikten": Har Wardens teorier spelat ut sin roll?12 

I uppsatsen undersöker Rapp ifall det är användandet av precisionsvapen som gör att Wardens teori 

går att använda på en irreguljär motståndare.  

 Hjorth, Joakim - Wardens inverkan på krigen i Irak13 

Hjort jämför två konflikter utifrån Wardens teori för att undersöka hur luftoperationerna 

genomfördes.  

Frisk, Erik - NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Wardens teorier14
 

Frisk undersöker likt fler av de andra författarna undersökt ifall man kan anse att Wardens teori 

tillämpats i en viss konflikt, i det här fallet har Frisk valt att undersöka ifall NATO har använt Wardens 

teori i Kosovokriget.   

 Dessa uppsatser ligger till grund för denna uppsats och författaren har inte hittat någon 

undersökning som jämför de olika uppsatserna utifrån tidigare ställda frågeställningar.  

 Warden själv har gett ut ett antal texter där han beskriver sin teori, framförallt är det boken The Air 

Campaign – Planning for Combat samt artiklarna The Enemy as a System och Air Theory for The 

Twenty-Thirst Century som ligger till grund för teorin men det finns ytterligare ett antal texter och 

artiklar som Warden publicerat. Wardens bok The Air Campaign publicerades första gången 1988 och 

har senare reviderats och utkommit i nya utgåvor där Warden själv reflekterar över användandet av 

teorierna och dess utveckling.15  

                                                           
10 Søberg, Dag, Bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm: i henhold til Warden eller det "tradisjonelle" 
synsettet, Stockholm: Försvarshögskolan, C-uppsats, 2003 
11

 Sandin, Paul, John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-Qaida, Stockholm: 
Försvarshögskolan, C-uppsats, 2009 
12

 Rapp, Joel, Warden och den irreguljära konflikten": Har Wardens teorier spelat ut sin roll,  Stockholm: 
Försvarshögskolan, självständigt arbete, 2011 
13 Hjorth, Joakim, Wardens inverkan på krigen i Irak, Stockholm: Försvarshögskolan, C-uppsats, 2004 
14 Frisk, Erik, NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Wardens teorier, Stockholm: Försvarshögskolan, självständigt 
arbete, 2011 
15Warden, John A. III, The Air Campaign: Planning for Combat, Washington: National Defense University Press, 

1988 

 



6 
 

1.3 Metod 
Inledningsvis beskrivs Wardens teori under kapitel två. Det görs deskriptivt i den bemärkelse att det 

är författarens beskrivning av teorin utifrån Wardens texter som redovisas och att författaren 

medvetet har utelämnat andra militärteoretiker och författares tolkningar av teorin då det är detta 

som kommer undersökas i empirin.16 Varför en deskriptiv metod valts är därför att det möjliggör en 

redogörelse för teorin så som Wardens själv förklarar den och utelämnar egna eller andras tolkningar 

och svarar således på den första frågeställningen. 

Att redogöra för alla delar i Wardens teori skulle inte rymmas inom uppsatsen och det är därför 

författaren valt att enbart ta med de delar som senare kommer att beröras i de undersökta 

uppsatserna. Att vissa delar av teorin inte kommer att behandlas ser författaren inte som något 

större problem eftersom Wardens teori inte är det primära utan det är tolkningar av hans teori som 

undersöks. Anledningen till att delar av teorin ändå beskrivs är därför att det ger läsaren en 

förståelse för vad Wardens teori går ut på vilket är viktigt i den kommande undersökningen eftersom 

det är utifrån Wardens teori uppsatserna kommer undersökas.  

Därefter genomförs en kvalitativ textanalys av sex utvalda uppsatser av studerande vid FHS. Varför 

valet av metod föll på en kvalitativ textanalys är för att författaren med den metoden kan ta ut de 

viktigaste ur de olika texterna och få en möjlighet att gå in på djupet.17 En kvalitativ ansats ger till 

skillnad mot en kvantitativ författaren en möjlighet att analysera texterna och få fram dess innebörd 

på ett bra sätt. Hade en kvantitativ metod använts anser författaren att underlaget inte skulle ge 

tillräckligt med data för att besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt.18   

Genom en kvalitativ textanalys kan författaren ta fram frågeställningar som bryts ner till preciserade 

indikatorfrågor som ställs mot texten och besvaras vilket leder till en lösning på 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen uppnås.19 En alternativ metod som skulle kunna ha 

använts är en innehållsanalys. I en innehållsanalys bryts texten ner i kortare stycken som sedan 

analyseras. Genom detta får man fram vad texten innehåller i form av exempelvis ord, idéer osv. 

Nackdelen med metoden är att de utvalda delarna har en tendens att lyftas ut ur sitt sammanhang. 

Vidare hanteras inte textens underförstådda meningar och metoden passar bäst för att analysera 

kommunikationsaspekter.20 I och med detta valdes istället en kvalitativ textanalys som metod.  

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar tagits fram: 

 Hur beskriver John A. Warden III själv sin teori? 

 Hur beskrivs och tolkas Warden i studerandeuppsatser? 

 Hur tolkas användandet av John A. Warden IIIs teori i praktiken – är de lika eller skiljer de sig 

åt? 

                                                           
16 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s.34 
17

 Widén, Pär, Kvalitativ textanalys, I Handbok i kvalitativ analys, Fejes, Thornberg (red.), Stockholm: 
Författarna och Liber AB, 2009, s.136f 
18 Ibid, s.18 
19 Esaiasson, Peter och Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, 3. Upplaga 3:2, Stockholm: Författarna och Norstedts Juridik AB, 2007, s.237-238 
20

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
(P. Larsson, övers.), andra upplagan, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s.308-309 
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 Finner studerande vid Försvarshögskolan att Wardens teori är tillämpbar eller har den spelat 

ut sin roll?  

Då det är svårt att tolka uppsatserna utifrån dessa frågeställningar har författaren valt att ta fram ett 

antal indikatorfrågor som är mer specifika vilket möjliggör en bättre analys av texterna och det är 

utifrån indikatorfrågorna de olika uppsatserna undersöks. Uppsatserna undersöks fråga för fråga, det 

vill säga att samtliga uppsatser undersökt utifrån en fråga i taget. Därefter dras slutsatser och 

slutligen fortsätter undersökningen med nästa fråga.  

Följande indikatorfrågor ligger till grund för undersökningen: 

 Vilka delar av teorin används i undersökningen?  

Eftersom undersökningen utgår från Wardens teori är det intressant att veta vilka delar av 

teorin uppsatsen i fråga använder i sin undersökning. Det ger svar på frågan om hur Warden 

tolkas och hur han beskrivs. Likaså möjliggör det jämförelsen mellan de olika uppsatserna. 

 

 Finns det någon motivering till varför just de utvalda delarna valts? 

För att få en förståelse för varför författaren valt vissa delar och utelämnat andra är det 

viktigt att undersöka motiveringen bakom detta. Det ger också en förståelse för hur de olika 

författarna resonerat när de tagit fram sina kriterier för undersökningen.  

 

 Anser författaren att de utvalda delarna av Wardens teori har använts eller kan användas? 

Genom att undersöka hur författarna tolkar användandet av Wardens olika teoridelar får jag 

bland annat fram svar på ifall de tolkar användandet av Warden likadant eller ifall det finns 

skillnader. Det hjälper tillsammans med nästa indikator fråga till att besvara huruvida 

författarna anser att Wardens teori är tillämpbar eller ej.  

 

 Vad drar författaren för slutsatser avseende användandet av Warden, är han tillämpbar eller 

ej?  

För att kunna analysera hur man tolkar användandet av Wardens teori i praktiken behöver 

uppsatserna undersökas utifrån ovanstående indikatorfråga. Det besvarar huruvida 

författaren anser att Warden tillämpats eller ej.  

1.3.1 Centrala begrepp 

För att läsaren skall förstå Wardens teori är det viktigt att det finns en gemensam förståelse för vissa 

centrala begrepp som är återkommande i Wardens teori och i denna uppsats. Därför har författaren 

valt att beskriva ett antal centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen och som är viktiga att 

det finns en gemensam syn på och som finns med som ett stöd till läsaren.  

Kontroll av luftrummet – det finns olika nivåer av kontroll av luftrummet och det är denna kontroll 

som avgör vika handlingsmöjligheter man har, vilken förmåga man har till att skydd och så vidare. 

Kontroll av luftrummet är inget statiskt utan en kamp som pågår under hela operationen och något 

som resurser måste avdelas till för att det skall kunna bibehållas.21 

                                                           
21

 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Sörman Information & Media AB, 2004, s.22 
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Luftöverlägsenhet – när kontrollen av luftrummet under en viss tid eller över ett visst område är så 

omfattande att motståndarens luftstridskrafter inte kan påverka de egna luftoperationerna på ett 

avgörande sätt.22 

Luftherravälde – råder då motståndaren antingen inte har några luftstridskrafter eller när dessa inte 

på något sätt kan påverka händelseförloppet i luftarenan. 23 

Flyganfall på djupet – Anfall mot mål så pass långt bort från egna styrkor att ingen samverkan 

behövs. Syftet är att påverka en motståndare på operativ nivå genom att exempelvis slå ut 

kommunikation och underhåll.24 

Direkt flygunderstöd – eldunderstöd till egna förband i nära anslutning till eller i direkt strid.25   

Avgörande punkter – genom att ta fram avgörande punkter för en tyngdpunkt får man fram 

handlingsmöjligheter för att påverka denna.26 

 

1.4 Disposition 
I första kapitlet återfinns motiv och bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar, metod och disposition samt källkritik. Första kapitlet ger läsaren en bakgrund till 

uppsatsen och en förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd. Då Wardens teori ligger till grund för 

uppsatsen ges i kapitel två en beskrivning av Warden och de delar av Wardens teori som återkommer 

i de uppsatser som skall undersökas. Kapitel två besvarar också den första frågeställningen; Hur 

beskriver Warden själv sin teori?  

Därefter genomförs en kvalitativ textanalys i kapitel tre som utgår från de olika indikatorfrågorna 

som återges i kapitel ett. I kapitlet analyseras resultatet av textanalysen för att möjliggöra en 

jämförelse mellan de olika uppsatserna. Slutsatser dras och dessa slutsatser skall ge svar på de 

tidigare ställda frågeställningarna. 

Kapitel fyra inleds med en diskussion av resultatet, vidare ges förslag på fortsatt forskning och 

avslutningsvis ges en sammanfattning av uppsatsen. Slutligen återges referenser i kapitel fem.  

1.5 Material och Källkritik 
Uppsatsen undersöker ett antal uppsatser som är skrivna av studerande vid FHS. Söker man på 

tidigare uppsatser som innehåller Warden hittas 12 uppsatser.27 Av dessa är det sju som undersöker 

en eller flera konflikter utifrån Wardens teori. Denna uppsats kommer undersöka sex stycken 

uppsatser och valet av uppsatser framgår i avgränsningen. Av de sex uppsatser författaren valt att 

undersöka är fyra skrivna av kadetter vid officersprogrammet, två C-uppsatser från chefsprogrammet 

och den sisa är skriven av en major vid stabsutbildningsprogrammet. I och med att författarna till 

uppsatserna har stor variation i erfarenhet och att uppsatserna i fråga är olika omfattande kan det 

                                                           
22

 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Sörman Information & Media AB, 2004, s.23 
23 Ibid, s.24 
24 Ibid, s.60 
25

 Ibid, s.61 
26

 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, Stockholm: FMLOG APSA Grafisk produktion, 2011, s.129 
27

 Sökning på http://fhs.diva-portal.org 2013-04-24 

http://fhs.diva-portal.org/
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påverka resultatet. En tredjeårskadett vid officersprogrammet har helt enkelt inte lika mycket militär 

erfarenhet som en major när det kommer till användandet av luftstridskrafter. I flera av uppsatserna 

skrivna av kadetter beskrivs bristande erfarenhet som en begränsning, likaså dras fler paralleller till 

egna erfarenheter i en av de två undersökta C-uppsatserna. Att göra ett urval bland uppsatserna var 

nödvändigt men det gör också att resultatet inte skall ses som rättvisande för alla studerande vid FHS 

då det kan vara skillnader mot de uppsatser som behandlar samma ämne men som inte undersökts. 

Resultatet kan snarare ses som en fingervisning och indikation på hur Warden tolkas.  

Teoridelen består helt och hållet av Wardens egna texter och eftersom andra författare och forskares 

beskrivning av Warden utelämnats får dessa primärkällor anses vara mycket pålitliga.  De utvalda 

teoridelarna bygger på de uppsatser som undersöks och det finns en risk att vissa delar av Wardens 

teori inte kommer att behandlas.  

Författaren anser att det trots detta är de centrala delarna som beskrivs då det är sex tidigare 

undersökningar av teorin som ligger till grund för urvalet. Likaså är det inte teorin i sig som skall 

undersökas utan det är studerandeuppsatserna som är i fokus vilket gör att detta inte blir något 

problem. 

1.6 Avgränsningar 
Den första avgränsningen som gjorts är att uppsatsen undersöker hur studerande vid 

Försvarshögskolan (FHS) har tolkat Warden. En undersökning av studerande vid andra skolor hade 

varit intressant men på grund av begränsningar i tid kommer det inte behandlas i denna uppsats. 

Vidare har en avgränsning gjorts i det urval av uppsatser som undersöks. Författaren har valt att 

analysera de uppsatser som behandlar en eller flera konflikter i modern tid28 utifrån Wardens teori. 

En bredare undersökning av samtliga uppsatser hade varit intressant men även här får tidsbristen 

anses vara orsak till urvalet.  

Uppsatsen riktar sig till studerande vid FHS, anställda i försvarsmakten och övriga militärt 

intresserade och förutsätter att läsaren har en viss förståelse för grundläggande militärteori, strategi 

och begrepp.    

2 Teori av Warden 

2.1 Inledning  
Flera forskare som studerat Warden har med en biografisk bakgrund som beskriver vem Warden är, 

exempelvis David Mets.29 Därför inleds teorikapitlet med en kort beskrivning av Warden som person. 

Då det inte finns utrymme att redogöra för alla delar av Wardens teori inom denna uppsats har en 

avgränsning varit nödvändig. Därför har författaren valt att redogöra för de delar av Wardens teori 

som anses vara de centrala av de olika författarna denna uppsats undersöker. Redogörelsen för 

teorin görs utifrån Wardens egna texter och besvarar således uppsatsens första frågeställning, Hur 

beskriver John A. Warden III själv sin teori? Vidare ger det läsaren en förståelse för vad det finns för 

                                                           
28 I modern tid anser författaren i det här fallet vara konflikter som utspelats i samband med framtagandet av 
Wardens teori eller senare.  
29

 Mets, David R, The Air Campaign – John Warden and the Classical Airpower Theorists, Alabama: Air 
University, Axwell Air force Base, April 1999, s.55 
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olika delar i Wardens teori vilket är viktigt i den kommande analysen där uppsatsen bland annat 

undersöker vilka delar av teorin som tas med i de olika studerandeuppsatserna. 

2.2 Warden och hans teori 
John A. Warden III är en pensionerad Amerikansk överste i flygvapnet. Warden har själv lång 

erfarenhet av stridsflyg och flög flera uppdrag under Vietnamkriget.30 Efter Vietnam fortsatte 

Wardens karriär med bland annat stabstjänst i Pentagon där har tog fram operationsplaner kring 

Gulf-staterna, var flottiljchef för 36th Tactical Fighter Wing i Tyskland, ledde arbetsgruppen 

Checkmate i Pentagon bestående av ca 100 officerare som jobbade med operativ planering och 

doktrinutveckling med mera innan han gick i pension 1995.31  

John A. Warden III publicerade 1988 boken The Air Campaign - Planning for Combat och det är i 

denna bok Wardens teori publiceras för första gången.32 Warden utvecklar sin teori vidare och 

skriver senare artikeln The Enemy as a System som publiceras i Airpower Journal, Spring 1995 

tillsammans med ett antal andra officerare. I artikeln The Enemy as a System utvecklar beskriver 

Warden bland annat hur teorin kan ses som ett helhetskoncept vars syfte är att uppnå systemkollaps, 

detta understryks även av John Andreas Olsen i boken John Warden and the Renaissance of American 

Air Power.33  Utöver dessa texter har Warden publicerat ytterligare ett antal artiklar, bland annat 

Employing Air power in the Twenty-first Century. Warden publicerar även ett antal texter där han har 

utvecklat teorin så den kan användas även utanför den militära arenan, exempelvis Winning in Fast 

Time: Harness the Competitive Advantage of Prometheus in Buisness and Life.34 I boken The Air 

Campaign beskriver Warden i inledningen att boken främst är riktad till officerare inom luftarenan 

och är indelad i hur och varför luftmaktsanvändande kan utnyttjas till att uppnå militära mål.35 Vidare 

beskrivs hur boken inte handlar om olika taktiker, ej är teknisks avseende vilka vapensystem som 

skall användas och så vidare.  Warden hävdar ett en mer generell orientering främjar dess 

användande på en operationell nivå.36  

Nedan följer en redogörelse för de olika delarna av Wardens teori som behandlas i de olika uppsatser 

som ligger till grund för undersökningen. Dessa är inte rangordnade utan återgers bara var för sig. 

Genom att göra det får läsaren en bra bild av vad Wardens teori går ut på och vilka delar studerande 

vid FHS valt att använda i sina uppsatser.  

                                                           
30 Smedberg, Marco, Om Luftkrig: Från luftballonger till systemflygplan, Stockholm: Page One Publishing AB, 
1998, s.240  
31 Ibid, 
32

 Van Creveld, 2011, s.241 
33 Warden (1995), s.29-30,40-41, Olsen, 2007, s.283-285 
34 Se exempelvis följande litteratur; Warden III, John A., Employing Air Power in the Twenty-first Century, i 
Asymmetric Warfare, John Anders Olsen (ed), Trondheim: The Royal Norwegian Air Force Academy,2002  
Warden, John A. III, The Air Campaign: Planing for Combat, Washington: National Defense University Press, 
1988, 
Warden, John A. III, The Enemy as a System, Airpower Journal, (Spring 1995), 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm, (Hämtad 2013-05-05) 
35

 Warden, John A. III, The Air Campaign: Planning for Combat, Washington: National Defense University Press, 
1988, s.xv  
36

 Ibid. s. xvv 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm
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2.2.1 Center of Gravity - Tyngdpunktsbegreppet 

Center of Gravity (CoG), eller tyngdpunkt, är en viktig del av planerandet av militäroperationer i och 

med att de beskriver var fienden är som mest sårbar och var en attack kommer vara mest avgörande. 

Warden understryker vikten av att hitta en fiendes tyngdpunkter och beskriver hur CoG finns i alla 

nivåer av en konflikt. Det kan finnas flera CoG i varje nivå och då det finns behöver man slå mot 

samtliga för att uppnå sitt mål. 37 I vissa fall kan det vara så att man inte har resurser eller mandat att 

slå mot de primära CoG och då är det viktigt att man istället hittar nåbara CoG man kan verka mot.38  

2.2.2 Air Superiority – Luftrumskontroll och Luftöverlägsenhet 

En stor del av The Air Campaign består av en diskussion kring vikten av luftrumskontroll. Enligt 

Warden har inte ett enda större offensiv lyckats där motståndaren haft luftöverlägsenhet och inte 

heller har något försvar kunnat upprätthållas mot en fiende som haft luftöverlägsenhet.39  

Warden beskriver luftöverlägsenhet som ett läge där man har så pass stor kontroll av luften att man 

kan anfalla en fiende utan större motstånd och att denne i sin tur inte skall kunna attackera egna 

styrkor i någon större utsträckning. En annan nivå av luftrumskontroll är Air Supremacy, 

luftherravälde. Det innebär att en av parterna kan agera var som helst utan att denne kan påverkas 

av fienden. 40  

Warden beskriver också något som han kallar för Defensive Air Superiority där fienden är begränsad 

och ej kan verka i vissa delar av det egna området men där samma sak gäller för de egna styrkornas 

förmåga att verka mot fienden. Ett sådant tillstånd skulle vara möjligt att skapa ifall en stat hade ett 

tillräckligt bra markbundet luftförsvarssystem men Warden menar på att detta inte fanns när boken 

skrevs (1988) men att det är möjligt i teorin. 41  

I och med detta blir det arbetet med att skaffa sig luftrumskontroll och luftherravälde som bör 

komma först för en befälhavare, då det enligt Warden är en av de absolut viktigaste uppgifterna för 

att lyckas med operationen. Det sker inte som man kanske först tror enbart med luftstridskrafterna 

utan det görs med fördel tillsammans med både armen, flyget och flottan. 

Att uppnå luftöverlägsenhet är både svårt och komplext och Warden beskriver tre olika faktorer som 

kan påverka möjligheten att uppnå luftöverlägsenhet; 

Materiel 

Under materiel ingår flygplan, luftvärnssystem industrier för att tillverka dessa samt infrastruktur för 

direkt understöd i bruket av systemen. 

Personal 

Här ingår personalen som skall bemanna de olika systemen, Warden nämner piloter och andra 

besättningsmän som de mest självklara i denna kategori.  

  

                                                           
37 Warden (1988), s.9 
38 Ibid, s.9f 
39

 Ibid, s.13 
40

 Ibid, 
41

 Ibid, 
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Placering 

Warden beskriver hur placeringen av flygbaser, luftvärn, infrastruktur och så vidare är en viktig faktor 

då det är detta som styr hur striden kan genomföras med mera. 42 

För att förenkla analysen av luftkontroll har Warden skapat en modell som ligger till grund vid 

planering där han delar in krig i fem möjliga fall som beror på förhållandet mellan två parters 

luftstridskrafter.  

 

Air Superiority Cases43 

 Fall I Båda sidor har möjligheten och viljan att slå mot den andres baser  

 Fall II Ena sidan kan slå mot sin fiende var den vill medans den andra sidan på sin höjd kan slå 

mot fronten 

 Fall III I motsats till fall II kan motståndaren slå mot de egna baserna samtidigt som det ej 

finns möjlighet att själv slå mot fiendens baser.  

 Fall IV Ingen av sidorna kan nå den anda sidans baser och striden begränsas till fronten. 

 Fall V Uppstår ifall de stridande parterna inte har tillgång till några luftstridskrafter eller vid 

politiska överenskommelser.44 

Warden beskriver hur luftherravälde inte behöver vara ett mål i sig självt men att det möjliggör andra 

saker ifall man lyckas uppnå det. Främst möjliggör det attacker mot fientliga måltavlor till en rimlig 

kostnad samtidigt som motståndaren förnekas samma möjlighet. Enligt Warden finns det två olika 

sätt att uppnå luftherravälde; antingen genom defensivt luftförsvar eller offensivt. Warden menar att 

                                                           
42

 Warden (1988), s.19 
43

 Ibid, s.21 
44

 Ibid, 
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offensivt luftförsvar är att föredra då man i ett offensivt luftförsvar slår mot fienden redan innan 

denne påbörjat en attack. Man behåller då initiativet och har möjlighet att påverka fienden tidigt 

istället för att som vid defensivt luftförsvar vänta in fiende och endast ha möjlighet att påverka denna 

i luften. Det bästa en befälhavare kan få ut av defensivt luftförsvar är oavgjort, det går inte att uppnå 

något positivt resultat.45 

 

 

2.2.3 Fienden som ett system 

I krigföring kan man enligt Warden tänka på två olika sätt, induktivt eller deduktivt. Använder man en 

induktiv metod samlar man in flera mindre fakta för att senare se ifall man kan dra några slutsatser 

av dem. Vid deduktivt tänkande utgår man istället från generella principer som man försöker dra 

slutsatser ifrån. Det första är taktiskt och det andra är strategiskt. För att vara framgångsrik på en 

strategisk nivå menar Warden på att man måste tänka deduktivt. Warden beskriver hur man måste 

planera i ett ”uppifrån-och-ned-perspektiv”. Fienden skall ses som ett system av system då det ger 

den som planerar en operation möjlighet att hitta de centrala delarna, fiendens tyngdpunkter.46  

 

Figur 1. Femringsmodellen47 

För att göra idén om fienden som ett system begriplig har Warden tagit fram den så kallade 

Femringsmodellen (The Five-Ring Model). Modellen är tillämpbar på diverse olika system och ger en 

bra helhetsbild av ett komplext fenomen som blir lättare att förstå.48  Figur 1 beskriver fienden som 

ett system grafiskt där man skall börja sin kraftsamling mot den innersta ringen och jobba sig utåt. I 

Tabell 1 ges exempel på olika system där Femringsmodellen tillämpats.  

                                                           
45

 Warden (1988), s.25 
46 Warden, John A III, ´Fienden som ett system´ (eng: ´The Enemy as a system´[1995]), Luftmakt – Teorier och 
tillämpningar, reviderad upplaga 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004, s.27f 
47

 Warden, John A. III, The Enemy as a System, Airpower Journal, (Spring 1995), 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm, (Hämtad 5/5-13) 
48

 Warden (1995), s.30-31 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm
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 Kropp Stat Drogkartell Elnät 

Ledningsfunktion Hjärna 
 Ögon 

 Nerver 

Regering 
 Kommunikation 

 Säkerhet 

Ledare 
 Kommunikation 

 Säkerhet 

Central kontroll 

Organiska 
basresurser 

Föda och Syre Energi 

 Elektricitet 

 Olja 

 Mat och pengar 

Kokain Imput 

 Värme 

 Vatten 
Output 
 Elektricitet 

Infrastrukturen Ben, Muskler 
Blodkärl 

Vägar 
Flygplatser 
Fabriker 

Vägar 
Luftvägar 
Sjövägar 

Kraftledningar 

Befolkning Celler Människor Odlare 
Distributörer 
Processare 

Arbetare 

Skydd/stridskraft
er 

Vita 
blodkroppar 

Militär 
Polis 
Brandmän 

Gatusoldater Reparatörer 

Tabell 1. Exempel på Femringsmodellen49 

Tabellen beskriver vad de fem olika ringarna är i fyra olika system där den övre raden är det centrala, 

det vill säga, tabellen följs uppifrån och ned. Som Warden beskriver i tyngdpunktsbegreppet kan det 

finnas fler än en tyngdpunkt och samma sak gäller för femringsmodellen. En av ringarna kan i sin tur 

själv bestå av ett system och då har flera tyngdpunkter.  

2.2.4 Parallell krigföring och Parallell attack 

I och med att det enligt Warden kan finnas fler tyngdpunkter än en och att det i ett sådant fall är 

viktigt att man slår mot alla dessa är parallell krigföring något Warden förespråkar. 50 Ett land har 

enligt Warden uppskattningsvis kring 10 vitala mål på strategisk nivå och ifall dessa attackeras 

parallellt i tillräckligt stor omfattning skulle skadorna bli för omfattande för att kunna åtgärdas inom 

en rimlig tid och fienden skulle troligtvis behöva ge med sig. Attackeras målen däremot seriellt där 

kanske bara ett eller två mål attackeras dagligen skulle fienden kunna koncentrera sina resurser på 

att reparera de mål som är skadade samt att de kan koncentrera försvaret mot troliga mål som kan 

komma att attackeras senare. Vid en parallell attack blir det omöjligt för motståndaren att reagera 

effektivt och att ju fler mål som attackeras i ett anfall, ju svårare blir det.51  

2.2.5 Air interdiction 

En viktig del som Warden beskriver är att man skall göra en air interdiction mot en fiende som 

försvarar sig. Genom att bland annat slå mot fiendens transporter av materiel och reserver samtidigt 

som denne är pressad kan man snabbt påverka fienden. Air interdiction är som mest effektivt när 

fienden är under press och samtidigt behöver flytta stora trupper och materiel.52 Vidare finns det 

enligt Warden tre nivåer av air interdiction, close interdiction, intermediate interdiction eller  

  

                                                           
49 Warden, John A. III, The Enemy as a System, Airpower Journal, (Spring 1995), 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm, (Hämtad 5/5-13) 
50

 Warden (1988), s.10 
51

 Warden (1995), s.40-41 
52

 Warden (1988), s.93 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm
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distant interdiction beroende på vilket avstånd från fronten det är man slår mot.53 Men distant 

interdiction anses attacker mot källan till personalen eller materiel. Intermediate interdiction är när 

man slår mot något mellan källan och fronten medans close interdiction är när man slår mot fronten. 

Beroende på vilken nivå man slår mot kan man uppnå olika stor påverkan på fienden men det tar 

också olika lång tid från handling till resultat beroende på i vilken nivå man verkar.54 

2.2.6 Slutläge 

Enligt Warden är krig endast ett sätt att uppnå de politiska målen och all planering och alla 

operationer bör ha i åtanke att det är slutmålet som är det viktiga. 55 Det behöver exempelvis inte 

vara en nödvändighet att helt slå ut en motståndares styrkor, använder man istället exempelvis 

femringsmodellen kan man uppnå slutmålet ändå, och det är slutmålet som är det viktiga. Genom att 

koncentrera sig på det önskvärda slutläget kan detta nås med minsta möjliga resurser56 

2.2.7 Kritik mot Wardens teori 

Warden har bland annat fått ta emot kritik för att hans teori simplifierar ett komplext system i och 

med femringsmodellen och att han genom att göra så går miste om viktiga aspekter såsom språk, 

politik, kultur, taktik, ledarskap. Dessa aspekter är vitala för att ta fram en effektiv strategi då sociala 

och kulturella aspekter fastställer både strukturen och uppbyggnaden av fienden och hur denne 

agerar.57 Warden argumenterar för att ledarskapet är det centrala och att i de fall ledarskapet inte 

kan attackeras direkt skall attackerna vara riktade så att ledarskapet indirekt påverkas. Dock anser 

kritiker att det inte alltid är ledarskapet som är det centrala. Ledarskapet kan ha en åsikt och 

befolkningen och militären har en annan, det centrala bör således istället vara befolkningen i stort, 

inte ledarskapet.58  

I en artikelserie i tidningen Security Studies argumenterar Warden och Robert A. Pape, en annan stor 

luftmaktsteoretiker, för deras egna teorier och brister i den andres teori. Pape hävdar att Wardens 

femringsmodell är svår att använda i dagens konflikter. Pape anser att det är svårt att slå ut en 

fiendes ledning och kommunikation i och med dagens teknologi, det finns så många reservsystem 

och mobila lösningar vilket gör att det inte är ett fåtal strategiska mål såsom Warden beskriver det 

utan att det i verkligheten är ett stort antal mål.59 Vidare beskriver Pape hur Wardens teori om att slå 

mot fienden på djupet går emot flera av Wardens argument för hans teori. Detta då flyganfall på 

djupet inte ger en direkt effekt utan att det kan ta lång tid innan effekterna av anfallet syns. Detta 

gör enligt Pape att denna taktik fungerar på krig över en längre tid, krig som leder till höga dödstal, 

något som går emot Wardens argument för att hans teori gör så att målet uppnås med minsta 

möjliga förluster. 60 Vidare beskriver Pape att det inte finns några tänkbara motståndare där anfall på 

djupet skulle vara både möjliga och effektiva. Detta då det enligt Pape bara är de allra största 

                                                           
53Warden (1988),s.94-95 
54

 Ibid, s.95 
55 Ibid, s.167  
56 Warden III, John A., Employing Air Power in the Twenty-first Century, i Asymmetric Warfare, John Anders 
Olsen (ed), Trondheim: The Royal Norwegian Air Force Academy,2002, s.218-219  
57 Fadok, David S., John Boyd and John Warden – Airpower’s Quest for strategic Paralysis, i The Paths of Heaven 
– The evolution of Airpower Theory, Phillip S. Meilinger (red.), Alabama: Air University Press, Maxwell Air Force 
Base, 1997, s.376-377 
58 Ibid, s.378 
59 Pape, Robert A., The limits of precision‐guided air power, Security Studies, 7 no 2,1997, s.107-108, 
doi:10.1080/09636419708429343, (Hämtad 2013-04-05) 
60

 Ibid, s.108 
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militärmakterna som skulle påverkas nämnvärt av anfall på djupet då de flesta stater har så liten 

produktion av exempelvis militärmateriel att en attack kan anses vara försumbar. Samtidigt skulle en 

fiende med en så pass stark militärmakt att denne skulle påverkas negativt i större utsträckning aldrig 

tillåta att ett sådant anfall genomfördes och skulle vidta åtgärdet för att motverka detta. 61  

2.3 Sammanfattning 
Warden understryker hur hans bok the Air Campaign inte skall ses som en taktisk bok och att bokens 

mer generella orientering främjar dess användande på operationell nivå. I stort går Wardens teori ut 

på att man med hjälp av luftmakt kan nå de politiska målen genom att utsätta motståndaren för 

systemförlamning. Detta görs bland annat genom att slå mot fiendens tyngdpunkter, CoG. För att 

hitta fiendens CoG har Warden arbetat fram en modell, femringsmodellen. Syftet med denna är att 

underlätta för befälhavaren att ta fram CoG hos fienden. Enligt Warden skall man alltid sträva efter 

att slå mot de centrala delarna i femringsmodellen och längs in sätter Warden Ledningen. Genom att 

påverka ledningen kan man enligt Warden uppnå de politiska målen utan att exempelvis behöva 

neutralisera fiendens militära styrkor. För att lyckas beskriver Warden vikten av att man har 

luftöverlägsenhet då det enligt Warden är en förutsättning för att nå framgång. En annan viktig 

aspekt är enligt Warden flyganfall på djupet och parallell krigföring. Genom att slå mot fiendens 

tyngdpunkter parallellt försvårar man för denne att återhämta sig.  Följande delar av Wardens teori 

ligger därför till grund för den kommande undersökningen: 

 Center of Gravity   

 Air Superiority 

 Fienden som ett system 

 Parallell krigföring och parallell attack 

 Air Interdiction 

 Slutläge 

Wardens teori har fått ta emot en hel del kritik. Warden tog fram sin teori med fokus på reguljära 

konflikter och har fått kritik för att inte kunna möta dagens irreguljära konflikter. Warden själv 

försvarar sin teori med att femringsmodellen går att applicera få alla typer av system, exempelvis en 

terroristorganisation. Vidare har Warden fått kritik för att han simplifierar ett komplext problem och 

att han inte tar hänsyn till den mänskliga faktorn och det faktum att det alltid finns friktioner i 

konflikter.  

3 Undersökning av Studerandeuppsatser utifrån Wardens teori 

3.1    Inledning 
Utgångspunkten i genomgången har gjorts utifrån tidigare ställda indikatorfrågor: 

 Vilka delar av teorin används i undersökningen? 

  Finns det någon motivering till varför just de utvalda delarna valts? 

 Anser författaren att de utvalda delarna av Wardens teori har använts eller kan användas? 

 Vad drar författaren för slutsatser avseende användandet av Warden, är han tillämpbar eller 

ej? 

                                                           
61

 Pape, Robert A., 1997, s.109-110 
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I teorikapitlet ges en utförligare genomgång av de sex uppsatser är underlag för undersökningen, här 

kommer en kort samanställning av dessa vilket underlättar för läsaren när denne går igenom 

undersökningen: 

 Villman, Max - Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008: Ett fall av Warden?62
 

 Søberg, Dag - Bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm: i henhold til Warden eller 

det "tradisjonelle" synsettet?63 

 Sandin, Paul - John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-Qaida64 

 Rapp, Joel - Warden och den irreguljära konflikten": Har Wardens teorier spelat ut sin roll?65 

 Hjorth, Joakim - Wardens inverkan på krigen i Irak66 

 Frisk, Erik - NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Wardens teorier67
 

Nedanför följer en redogörelse för textanalysen utifrån var och en av frågeställningarna. Varje fråga 

avslutas med en slutsats.   

3.2    Vilka delar av Wardens teori används i undersökningen? 
Författar Villman har tagit fram fyra kriterier som ligger till grund för hans fallstudie; 

1. Det är av största vikt att identifiera och kraftsamla mot fiendens kritiska sårbarheter/tyngdpunkter. 

Dessa ligger troligen långt in i femringsmodellen där fiendens strategiska ledning alltid utgör en av 

fiendens tyngdpunkter. Ledningen bör lamslås i den inledande kraftsamlingen.  

2. Konceptet parallell attack innebär att så många tyngdpunkter hos fienden som möjligt at-tackeras 

samtidigt med största kraft för att försöka uppnå strategisk förlamning. Detta sker genom kraftsamling 

i tid.  

3. Avregling framför direkt flygunderstöd.  

4. Det går inte att nog poängtera vikten av att först uppnå en hög nivå av luftöverlägsenhet för att på så 

sätt få fritt att angripa fienden överallt. Detta innebär för Fall II att fiendens luftvärnssystem är ett 

prioriterat mål omedelbart efter konfliktens inledande. 
68

 

Dessa togs fram utifrån följande delar utav Warden: 

Luftöverlägsenhet och luftrumskontroll – Warden beskriver fem tänkbara scenarier för 

luftrumskontroll som kan uppstå vid ett krig men det är bara ett av fallen som redogörs och används i 

uppsatsen, Fall II (Se s.13), Fienden som ett system och Parallell attack. Villman beskriver översiktligt 

CoG utifrån boken The Air Campaign.  
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Författare Søberg har med följande delar utav Warden:  

CoG, Luftöverlägsenhet och luftrumskontroll, Air interdiction samt Fienden som ett system  

Vidare för Søberg en diskussion kring hur han anser att Warden utvecklat sin teori från Wardens bok 

The Air Campaign fram tills hans modell The Enemy as a system. Søberg har inte tagit fram några 

kriterier som ligger till grund för fallstudien utan Søberg utgår från de delar som han beskrivit under 

teorikapitlet och som han anser vara det centrala i Wardens teori. Søberg gör en jämförelse mellan 

Wardens teori och The AirLand Battle doktrinen då undersökningen bland annat skall ta reda på 

vilken av dessa två teorier operationen kan sägas vara mest influerad ifrån. 69 

Författare Sandin använder endast en del av Wardens teori i sin undersökning, Fienden som ett 

system då Sandin undersöker ifall det går att applicera Wardens teori om fienden som ett system på 

Al-Qaida.70  

I uppsatsen skriven av författare Rapp tas följande delar av Warden upp: CoG (beskrivs som 

tyngdpunkter), Fienden som ett system, Luftöverlägsenhet.71 Det är dock bara Fienden som ett 

system som används i undersökningen.72 

Författare Hjorth har likt flera av de andra författarna tagit fram det som Hjorth anser vara det 

centrala i Wardens teori genom att ta hjälp av andra forskare och författare73. Hjorth baserar sin 

undersökning på följande delar av Wardens teori: Fienden som ett system, 

CoG(tyngdpunktsbegreppet), slutläge, luftrumskontroll, kraftsamling och modern teknik, parallell 

krigföring. Det är dessa sex delar som utgör variablerna för undersökningen gjort av författare 

Hjorth.74   

Slutligen har författare Frisk också tagit fram fyra faktorer som används i undersökningen och som 

Frisk anser vara de centrala delarna av Wardens teori. Faktorerna utgår från följande delar av 

Wardens teori: Fienden som ett system, CoG, Parallell attack, luftrumskontroll75 
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3.2.1 Slutsatser 

Tabell 2. Genomgången har sammanställts i en tabell enligt metoden för Kvalitativ textanalys, denna 

ger en översikt över vilka delar av Wardens teori som används i uppsatserna 

Fienden som ett system är den del av Warden som använts flitigast i de olika uppsatserna vilket 

framgår i tabell 2. Det skulle därför kunna anses vara den del som är mest central och tillämpbar i 

Wardens teori. Dock skall det poängteras att detta är ett urval av uppsatser och det är inte 

nödvändigtvis rättvisande för samtliga studerande vid FHS eller andra institut.  

Utöver Fienden som ett system är det framförallt vikten av luftrumskontroll och CoG, 

tyngdpunktsbegreppet som används mest. Endast en av författarna, författare Hjorth, använder 

slutläge, kraftsamling och modern teknik. Air interdiction används också bara av en författare, 

Søberg. 

Att det är olika många delar av Wardens teori som används i uppsatserna beror enligt min 

uppfattning dels på uppsatsernas storlek, hälften är C-uppsatser och hälften är självständiga arbeten 

vid officersprogrammet. De senare är inte lika omfattande som en C-uppsats vilket gjort att 

författarna behövt avgränsa sina arbeten för att det skall rymmas i ett självständigt arbete.  

Ytterligare en slutsats är att flera av författarna använder de delar som passar bäst in på deras 

konflikt eller som kan ge svar på dennes frågeställningar.77 Samtliga författare utom Sandin har gjort 

ett försök att ut det centrala ur Wardens teori. Det har gjorts genom att ta hjälp av andra arbeten, 

tidigare forskning och genom litteraturstudier av kända militärteoretiker och författare.  

3.3 Finns det någon motivering till varför de utvalda delarna valts? 
Författare Villman har begränsat sig till att endast använda Wardens bok The Air Campaign- Planning 

for Combat och artikeln The Enemy as a System. Villman anser att dessa texter väl speglar Wardens 

teori. Vidare görs ett urval ur Wardens texter för att spara plats i uppsatsen. Detta genomför Villman 

med hjälp av annan litteratur som behandlar Warden. Urvalet är gjort utefter de frågeställningar 

uppsatsen skall besvara och är således de delar han anser vara relevanta för den kommande studien. 
78 

Även Søberg avgränsar sig till att enbart använda Wardens bok The Air Campaign- Planning for 

Combat och artikeln The Enemy as a System i framtagandet av teoridelar i sin undersökning. Søberg 
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har även avgränsat sig till att använda den första utgåvan av The Air Campaign som Warden 

publicerade 1988.  

Anledningen till att Søberg inte använder den nyaste utgåvan av The Air Campaign beror på att det 

enligt Søberg var den första utgåvan Warden själv använde i planeringen av luftoperationer under 

Desert Storm.79 Likt Villman har även Søberg tagit hjälp av tidigare arbeten i framtagningen av de 

centrala delarna hos Warden.80 Søberg beskriver hur de framtagna delarna är de delar av Warden 

som han anser vara relevanta för undersökningen.81 

Sandin har avgränsat sig till att enbart använda Wardens teori om Fienden som ett system i sin 

undersökning.82 

Sandin avser att testa Wardens Modell med de fem ringarna så som den är tänkt att användas.83 Till 

skillnad från författare Villman och Søberg har Sandin redan i frågeställningen avgränsat sig till att 

bara använda en del av Warden; 

”Är Wardens teori om de fem ringarna så allmängiltig att den är tillämpbar på en 

terroristorganisation?”
84

 

Någon motivering kring varför bara femringsmodellen valts finns inte men med frågeställningen som 

bakgrund ter det sig naturligt att det blir just den valda teoridelen som ligger till grund för 

undersökningen.  

Författare Rapp har likt Sandin använt Wardens modell med de fem ringarna för att analysera 

huruvida modellen går att applicera på en irreguljär motståndare.85 Rapp beskriver andra delar av 

Warden (tyngdpunktsbegreppet samt luftöverlägsenhet). Rapp anser att Wardens modell med de 

fem ringarna dels bygger på hans tyngdpunktsbegrepp varvid tyngdpunktsbegreppet inte används 

senare i undersökningen. Anledningen till att luftöverlägsenhet inte prövas i analysen beror på att 

Rapp förutsätter att den anfallande styrkan redan har luftöverlägsenhet.  

Hjorth har tagit fram ett antal rubriker i sitt teorikapitel och det är rubrikerna som sedan ligger till 

grund för undersökningen.86 Uppsatsens teorikapitel behandlar nästa samtliga centrala delar av 

Wardens teori vilket framgår i tabell 2. Det förs inget resonemang kring vilka delar Hjorth valt att ta 

med och min tolkning är att det beror på att Hjorth använder i stort sätt alla centrala delar av 

Wardens teori.87 Som synes i tabell 2 är det bara Air Interdicion som inte tas med och det är bara en 

av uppsatserna som använder sig av Air Interdiction.88 För att styrka framtagandet av de delar Hjorth 

anser vara centrala använder Hjorth likt tidigare författare i stor utsträckning andra författares verk 

och tidigare arbeten.  
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Frisk inleder med en avgränsning att han ej kan använda alla delar av Wardens teori i 

undersökningen då det helt enkelt skulle bli för omfattande. Vidare beskriver Frisk att en ytterligare 

begränsning ligger i att det är dennes tolkning av Warden som ligger till grund för vilka delar som 

anses vara centrala och som senare är kriterierna i undersökningen. 

 Frisk har tagit stöd av uppsatsen skriven av författare Hjorth och då framförallt för att få stöd i vilka 

kriterier som anses vara centrala i Wardens teori. 89 Utifrån detta tar Frisk fram fyra kriterier som 

Frisk senare använder i undersökningen. Någon argumentation kring varför just dessa fyra delar valts 

görs ej men författaren anser att det framgår av dennes avgränsning att alla delar ej skulle rymmas 

inom undersökningen.90 

3.3.1 Slutsats 

Generellt är det inte så mycket argumentation i de olika uppsatserna för vilka delar av Wardens teori 

som valts mer än att tidigare forskning legat till grund och att författarna tagit hjälp av andra 

författare för att försöka ta fram det centrala, ”kärnan” i teorin.91 Två av uppsatserna, skrivna av 

Sandin och Rapp har bara använt Wardens femringsmodellen i undersökningen.92 Det som skiljer 

dessa uppsatser från övriga är att båda behandlar en irreguljär motståndare. Båda applicerar 

Wardens modell på en irreguljär motståndare men de har olika frågeställningar de försöker besvara. 

Anledningen till att de enbart behandlar Wardens femringsmodelln anser författaren kan bero på att 

femringsmodellen är den del av Wardens teori som skulle kunna betraktas som den mest 

allmängiltiga i och med att Warden själv tillämpar den på ett antal olika scenarion.93 Generellt utgår 

Wardens teori från en reguljär motståndare vilket framgår i den kritik som finns mot Warden.94 

3.4 Anser författaren att de utvalda delarna av Wardens teori har använts 

eller kan användas?  
Villman beskriver hela händelseförloppet och går senare igenom var och en av de fyra kriterierna var 

för sig. När Villman undersöker kriteriet luftöverlägsenhet dras slutsatsen att Ryssland inte har 

prioriterat de mål Warden föreslår för att uppnå luftöverlägsenhet.95 Villman ger flera exempel på 

hur Ryssland först efter flera dagars krig börjar bomba Georgiskt luftvärn och hur radarstationer 

bombas under flera dagar i något som liknar en seriell attack istället för ett kraftsamlande, något som 

går helt emot Wardens teori om luftöverlägsenhet.  Vidare undersöks nästa kriterium som behandlar 

flyganfall på djupet. Även här drar Villman slutsatsen att Rysslands taktik skiljer sig från Wardens 

teori.  
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Villman är dock inte lika övertygad i detta fall då han haft svårigheter i att hitta stöd för sina 

argument då källmaterialet till viss del är ofullständigt avseende flyganfall på djupet. Villman drar 

istället slutsatserna från att  

…ryska flygstridskrafter i stor omfattning har angripit georgiska styrkor i omedelbar närhet till striderna 

eftersom empirin visar att ryska styrkor varje dag under kriget upprepade gånger och på båda fronterna 

haft tillgång till flygunderstöd.
96

 

Villman beskriver att det har förekommit anfall mot georgiska militärbaser vilket kan ge stöd för att 

den ryska sidan eftersträvat avregling och flyganfall på djupet, men Villman avslutar med att skriva 

följande; 

Därmed kan inte Rysslands användande av luftmakt enligt detta kriterium anses ha varit helt i 

överensstämmande med Warden.
97

 

De sista två kriterierna, kraftsamling mot fiendens tyngdpunkter och parallell attack analyseras 

gemensamt då Villman anser att de ligger väldigt nära varandra. Villman beskriver hur ytters få 

attacker anses ha genomförts mot de inre ringarna i Wardens modell och hur de flesta attackerna 

koncentrerats kring den yttersta ringen. Således finner Villman inget stöd för att Ryssland valt att 

kraftsamla mot Georgiens tyngdpunkter.98 Inga attacker riktades mot de inre ringarna som motsvarar 

ledning, kommunikation och energiförsörjning vilket skall enligt kriteriet i syfte att uppnå 

systemkollaps och i och med detta finner Villman inget stöd för att något av de två ovanstående 

kriterierna efterföljts. 99  

I uppsatsen skriven av författare Søberg är det istället många argument för att luftoperationen 

genomförs i likhet med Wardens teori. Søberg beskriver hur luftöverlägsenhet och luftherravälde var 

näst intill helt uppnått redan efter första nattens insatser.100 Vidare beskriver Søberg hur flyganfall på 

djupet, Air Interdiction var centralt och att flyganfall på djupet användes korrekt sett till Wardens 

teori istället för använda luftstridskrafterna till CAS.101 Luftoperationen utfördes också i enlighet med 

Wardens CoG begrepp och femringsmodell. Søberg avslutar med att beskriva hur luftoperationen 

enligt honom varit högst influerad av Wardens teori gällande flera delar. 102 Dock anser Søberg att 

Warden inte når framgång gällande sin psykologiska operation som hade till uppgift att påverka 

befolkningen. Operationen genomförs inte heller utan fokus på Iraks militärmakt då huvudfokus 

ligger på militärmakten under stora delar av luftoperationen.103  

Sandin utgår som tidigare nämnt från Wardens teori om fienden som ett system och 

femringsmodellen. Enligt Sandin kan Al-Qaida mycket väl beskrivas som ett system utifrån Wardens 

teori.104 
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En exakt beskrivning av AQ
105

 förefaller inte existera. Men så änge man har en uppfattning om vilka 

byggklossar som finns i organisationen, och vilka funktioner de uppfyller, så kan man klassificera och 

sortera klossarna i respektive ring. 
106

 

Vidare anser Sandin att Wardens modell med de fem ringarna inte behöver modifieras för att 

fungera på en irreguljär motståndare men att man bör generalisera definitionen av varje ring 

ytterligare då Wardens exempel är svåra att överföra.107 Förutsättningen för att Wardens teori skall 

gå att applicera är att Al-Qaida kan ses om en strategisk enhet enligt Sandin. Skulle Al-Qaida istället 

övergå till en folkrörelse skulle det bli problematiskt men Sandin beskriver då hur man kanske kan se 

på Al-Qaida som en marknad istället och på så vis ändå kunna tillämpa Wardens teori.108  

Författare Rapp använder också Wardens teori om fienden som ett system och modellen med de fem 

ringarna. Dessa används på en irreguljär motståndare. Rapp anser att modellen fungerar till viss del 

men att den kan behöva omstruktureras en del för att den skall fungera bättre.109 Enligt Rapp är det 

inte ledningen som är det centrala hos en irreguljär motståndare utan det är befolkningen.110 Istället 

för att använda den som man gjort tidigare i exempelvis Gulfkriget anser Rapp att man kan ta hjälp 

av modellen för att hitta en irreguljär fiendes tyngdpunkter vilka annars kan vara väldigt svår 

definierade. Till detta anser Rapp att Wardens teori är mycket användbar.111 I och med detta menar 

Rapp att teorin fortfarande går att använda i dagens konflikter men att den skall användas som ett 

hjälpmedel istället för en mall. Vidare beskriver Rapp hur det är med hjälp av precisionsvapen som 

Wardens modell fortfarande kan användas av luftmakten då precisionsvapen medför möjlighet att 

slå ut tyngdpunkter som annars inte skulle kunna nås med luftmakt i och med dess integrering med 

civilbefolkningen och den problematik som kommer med det.112 

Hjorth undersöker två konflikter utifrån Wardens teori, Gulfkriget 1090-91 och Irakkriget 2003. I båda 

fallen anser Hjorth att Wardens teori om fienden som ett system har använts, dock inte lika tydligt i 

det senare fallet. Under Gulfkriget är det mer tydligt vilket Hjorth förklarar inte är så konstigt i och 

med Wardens centrala roll som chef vid framtagandet av operationen.113  Likaså användes Wardens 

idéer avseende tyngdpunkter i båda konflikterna. Under Gulfkriget fanns det två relativt enkla och 

mätbara mål som går att koppla till Wardens teori slutläge i jämförelse med Irakkriget där det inte 

fanns ett lika tydligt slutläge och där åsikterna kring det önskvärda slutläget varierade.114 Hjorth anser 

luftrumskontroll varit ett viktigt mål i båda konflikterna och något som också upprättats i båda 

fallen.115 När det kommer till Kraftsamling och modern teknik användes det i större utsträckning 

under Irakkriget 2003. Hjorth förklarar hur det främst beror på tidsskillnaden mellan de olika 

konflikterna och att utvecklingen möjliggjort detta.116 Dock anser Hjorth ändå att kraftsamling och 

                                                           
105

 Al-Qaida 
106

 Sandin, 2010,, s.29 
107

 Ibid, s.30 
108

 Ibid, s.31 
109 Rapp, 2011, s.20f 
110

 Ibid, s.20 
111

 Ibid, 
112 Ibid, s.23 
113 Hjorth, 2004, s.33 
114

 Ibid, s.34 
115

 Ibid, 
116

 Ibid, 



24 
 

modern teknik använts i båda konflikterna på ett positivt sätt kopplat mot Wardens teori. Slutligen 

förklarar Hjorth att båda konflikterna genomsyras av Wardens teori om parallell krigföring. 

 Gulfkriget Irakkriget 

Fienden som ett system Ja, helt Ja 

Tyngdpunkter Ja, delvis  

Slutläge tydligt Mindre tydligt, gränsande till otydligt 

Kontroll av luftrummet Ja, luftöverlägsenhet Ja, luftherravälde 

Kraftsamling/Modern teknik Ja, till viss del Ja, till största delen 

Parallell krigföring Ja, delvis Ja, helt  

Hjorths sammanställning av hans analys117 

Författare Frisk har delat upp sin studie i tre delar och undersöker användandet av Wardens olika 

teoridelar i varje skede. Generellt anser Frisk att det bara är ett av de fyra kriterierna Frisk 

undersöker som använts genom hela operationen, luftrumskontroll.118 Under skede 1, inledningen, 

anser inte Frisk att NATO agerat utifrån ett tänkt att se fienden som ett system. Likaså i skede 2. 

Målvalen i skede 2 var något annorlunda än i skede 1 och vissa mål kunde anses ha något högre 

strategiskt värde. Frisk beskriver: 

Från den militära sidan så fanns det dock fortfarande frustration över det politiska ledarskapet i NATO 

som inte gick med på att bomba mål som general Clark menade på var viktiga strategiska sådana. Detta 

måste anses som ett starkt argument för att den militära ledningen kan ha influerats av Wardens teorier 

men att den politiska ledningen inte tillät ett sådant agerande.
119

  

Först i det sista skedet anser Frisk att NATO handlar utifrån Wardens teori om Fienden som ett 

system. Enligt Frisk går det tydligt att se hur NATO, i slutskedet, agerat utifrån en synsätt som 

överensstämmer med Wardens teori om fienden som ett system. Det samma gäller för de sista två 

kriterierna, kraftsamling och parallell attack. Under de första två skedena anser inte Frisk att NATO 

handlar på ett sätt som överensstämmer med Wardens teori men att de i slutfasen gör det. En stor 

anledning till det anser Frisk beror på den politiska ledningen som satte stopp för den militära 

ledningen.120 

3.4.1 Slutsats 

Om resultatet var likvärdigt i argumenteringen för de valda delarna skiljer sig de olika uppsatserna 

mer åt när det kommer till hur de anser att Wardens teori har eller kan tillämpas. Samtliga uppsatser 

anser att Warden är tillämpbar till viss del, men det skiljer sig ganska mycket mellan uppsatserna. En 

intressant jämförelse är exempelvis resultatet av författare Frisk med författare Søberg och Hjorth. 

Samtliga tre undersöker Wardens teori kopplat mot en reguljär motståndare. Ändå drar Frisk 

slutsatsen att Wardens teori bara använts i större utsträckning i slutskedet av konflikten och att 
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endast ett av de fyra kriterierna användes i resten av konflikten till skillnad från de andra två.121 Enligt 

författare Frisk var strävan hos den militära ledningen ofta mer i samma riktning som Wardens teori 

men de hämmades av den politiska ledningen och detta skulle kunna vara en anledning till att 

slutsatserna skiljer sig så pass mycket från dem som dras i uppsatserna skrivna av Søberg och Hjorth. 

Det är svårare att jämföra slutsatserna som dras av Sandin och Rapp eftersom de har ett annat 

utgångsläge då de istället för att undersöka användandet av Wardens teori undersöker hur och om 

Wardens teori går att tillämpa på en irreguljär motståndare. Däremot är jämförelsen uppsatserna 

emellan intressant. Som beskrivet ovan anser Sandin att Wardens femringsmodell mycket väl går att 

tillämpa på Al-Qaida utan större förändring122 samtidigt som Rapp istället förespråkar att modellen 

endast skall användas som ett hjälpmedel.  

Det kan finnas flera anledningar till varför de skiljer sig och Sandin drar ett antal slutsatser som 

Sandin tror har inverkan på slutresultatet, några av dess är följande; 

 Hur man tolkar eller operationaliserar ringarna har avgörande betydelse 

 Stor betydelse har även vilket empiriskt underlag som använts eller hur det tolkas 

 Olika syn på hur den strategiska entiteten är uppbyggd och vad som krävs för att dem skall fungera 

olika indelning i subsystem.
123

  

Rapp anser att det är befolkningen som är den centrala ringen i modellen till skillnad från Sandin och 

redan här ser vi alltså en skillnad i hur de olika författarna har valt att använda modellen vilket då 

också kan vara en av orsakerna till de olika slutsatserna. Både Sandin och Rapp beskriver vidare hur 

det är komplext att beskriva en irreguljär motståndare och detta ger också belägg för de slutsatser 

Sandin drar angående faktorer som påverkar slutresultatet.124 Den sista uppsatsen, skriven av 

författare Villman, behandlar likt Søberg, Hjorth och Frisk också en reguljär konflikt.125 Skillnaden 

ligget i att Villman analyserar Rysslands användande av luftmakt istället för att som Hjorth och Frisk 

undersöka västvärldens användande av luftmakt. Villman drar slutsatsen att Ryssland inte kan anses 

ha påverkats av Wardens teori. Författarens uppfattning är att det kan bero på att Wardens teori är 

framtagen i USA och att det var där den till en början också tillämpades.  

3.5 Vad drar författaren för slutsatser avseende användandet av Warden, är 

han tillämpbar eller ej?  
Villman drar slutsatsen att Ryssland inte kan anses ha påverkats eller använt sig av Wardens teori.126 

Vidare för Villman en diskussion där Villman beskriver den problematik han ser med Wardens teori i 

moderna konflikter. Den strategiska ledningen befinner sig ofta i byggnader och installationer nära 

civilbefolkningen och inte sällan i huvudstäder.127 Det anser Villman försvårar användandet av 

Wardens teori som beskriver hur man skall slå hårt mot den strategiska ledningen.  
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Warden själv rättfärdigar det med att det tar slut på konflikten med minsta möjliga våldsanvändande, 

det vill säga, det blir höga förluster inledningsvis men kan man avsluta kriget snabbt blir de totala 

dödsfallen mindre i slutet.128 Villman anser också att användandet av precisionsvapen kan underlätta 

användandet av Wardens teori men inte eliminera civila dödsoffer helt.  

Författare Søberg anser att flera delar av Wardens teori användes i den undersökningen Søberg 

gjort.129 Dock användes inte alla delar av teorin och de som fick störst genomslagskraft var enligt 

Søberg var målval genom att se fienden som ett system och anfall på djupet. Författare Søberg ställer 

sig bakom det stora inflytande Warden fått på användandet av luftmakt och tar själv upp exempel ur 

Wardens teori som Søberg anser är viktiga för att lyckas i framtida operationer.130 

Sandin anser att Wardens teori är tillämpbar i sin undersökning med förutsättningen att 

organisationen i fråga (Al-Qaida i denna undersökning) går att se som en strategisk enhet.131 Sandin 

belyser problematiken med att avgöra vilka delar i Al-Qaida som är de centrala och att fel slutsatser 

kan ge minskad effekt vid exempelvis parallell attack mot fel tyngdpunkter.132 

Till skillnad från Sandin anser Rapp att Wardens femringsmodell inte går att använda fullt ut utan att 

den istället skall ses som ett hjälpmedel, vilket framgår i föregående fråga.133 Vidare beskriver Rapp 

hur Wardens teori om fienden som ett system går att använda i de flesta sammanhang eftersom det 

går att tolka och värdera motståndaren olika. Detta tillsammans med användandet av 

precisionsvapen anser Rapp gör att Wardens teori blir användbar inom den irreguljära konflikten 

men understryker att den skall användas som ett hjälpmedel och inte en mall.134  

Likt tidigare författare anser även författare Hjorth att Wardens teori är tillämpbar.135 Hjorth anser 

att det är tydligt hur Wardens teori legat till grund för de två konflikter Hjorth har studerat. Hjorth 

beskriver att teorin anses vara tillämpbar i konflikter mellan nationalstater och fortsätter en 

diskussion kring användandet av Wardens teori på en irreguljär motståndare. Likt de slutsatser Rapp 

har anser Hjorth att det går att applicera Wardens teori om fienden som ett system även på en 

irreguljär motståndare eftersom det är möjligt att tolka och värdera organisationen olika. Hjorth 

beskriver att det är denna tolkning och förståelse för organisationen som blir det svåra för en 

befälhavare i detta fall.136 Avslutningsvis beskriver Hjorth hur Wardens teori är tillämpbar för en 

nation som Sverige och ger exempel på det.137 

Frisk drar slutsatsen att den konflikt som Frisk behandlar har influerats av Wardens teori till viss 

del.138 Att Wardens teori inte fick större inflytande beror enligt Frisk bland annat på att den militära 

ledningen flertalet gånger var begränsade av politikerna.139 Hade operationen designats mer utifrån 
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Wardens teori tror Frisk att operationen varit mer utslagsgivande.  I och med detta anser författaren 

att även Frisk anser att Wardens teori är tillämpbar. 

3.5.1 Slutsats 

Författarens tolkning är att samtliga sex författare anser att Wardens teori kan och har tillämpas, 

men att de skiljer sig i hur pass tillämpbar han anses vara. Ett av de problem författarna beskriver är 

att det kan vara svårt att komma åt den strategiska ledningen vilket är fokus i Wardens teori om 

fienden som ett system.140 Dock anser fler av författarna att användandet av precisionsvapen ändå 

möjliggör att det går att verka mot sådana mål med rimliga förluster på civila.141 I och med den 

allmängiltighet som finns i Wardens teori och då främst hans modell om fiende som ett system kan 

också slutsatsen dras att Wardens teori inte bara går att tillämpa på mellanstatliga konflikter utan 

också på en irreguljär motståndare.142 

3.6 Sammanfattning 
Samtliga undersökta uppsatser framställer Wardens teori på ett liknande sätt vilket skulle kunna bero 

på att uppsatserna dels använt samma litteratur i framtagandet av det centrala i Wardens teori men 

det innebär också enligt min tolkning att allmängiltigheten i Wardens teori inte kan anses vara något 

problem eftersom flera av författarna utgår från Wardens egna texter men ändå beskrivs Wardens 

luftmaktsteori liknande av samtliga.  

Fienden som ett system är den del av Warden som är mest använd i de undersökta 

studerandeuppsatserna vilket skulle kunna bero på att det också är den del av Wardens teori som 

kan anses vara mest generell och således är enklast att applicera på olika konflikter. Warden själv ger 

flera exempel på hur hans femringsmodell går att applicera på allt från människokroppen till 

brottsliga organisationer. Utöver fienden som ett system är det CoG och luftrumskontroll som 

återkommer mest i de olika studerandeuppsatserna. CoG går hand i hand med Wardens 

femringsmodell som är ett hjälpmedel för att hitta de rätt CoG hos en motståndare.  

Att det skiljer sig i vilka delar av Wardens teori författarna använt sig av är enligt min tolkning för att 

författarna främst valt de delar som passar in i deras uppsats för att underlätta undersökningen vilket 

exempelvis syns i de två uppsatser som utgår från en irreguljär motståndare där båda författarna 

använt femringsmodellen i undersökningen.  

Samtliga undersökta uppsatser har slutsatsen att Wardens teori går att tillämpa men de skiljer sig i 
uppfattning om i hur stor grad teorin går att tillämpa. Generellt kan sägas att de uppsatser som 
undersökt västvärldens användande av teorin i traditionella mellanstatliga konflikter anser att den 
både är tillämpbar och också har använts. Villman undersöker Rysslands luftmaktsanvändande och 
kommer fram till att de inte kan anses ha påverkats nämnvärt av Wardens teori men att teorin skulle 
kunna ha tillämpats i större utsträckning med gott resultat. Både Sandin och Rapp som undersöker 
feringsmodellen på en irreguljär motståndare anser att teorin går att använda, men de skiljer sig en 
del i hur stor grad den går att använda. Min tolkning är att det dels beror på hur man tolkar 
femringsmodellen, vilka delar som anses vara de mest centrala, hur man använder den men också 
hur man tolkar den organisation som femringsmodellen appliceras på. Sandin och Rapp skriver båda 
hur det till stor del är användandet av precisionsvapen som gör att Wardens teori går att använda 
även på en irreguljär motståndare.  
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4 Diskussion, förslag på fortsatt forskning och sammanfattning 

4.1 Inledning 
Nedan följer en diskussion utifrån resultatet i kapitel tre. Vidare ges sedan förslag på fortsatt 

forskning och avslutningsvis sammanfattas uppsatsens resultat.  

4.2  Diskussion  
Det går att sammanfatta det övergripande svaret på problemformuleringen med att det inte kan 

anses vara något problem att Wardens teori är så pass generell som den är. De slutsatser författaren 

drar från empirin är att samtliga undersökta uppsatser är väldigt lika varandra i tolkningen av teorin. 

Likaså anses Wardens teori vara högst tillämpar, om än i olika stor utsträckning. Van Creveld 

beskriver i sin bok The Age of Airpower hur viktig Warden har varit för luftmaktsteorin, hur Warden 

influerat en hel generation och att hans teori också legat till grund vid flera operationer.143 Det 

understryks också av John Andreas Olsen i boken John Warden and the Renaissance of American 

Airpower.144 Båda beskriver hur Wardens teori har använts i operationer och att de i och med det får 

anses vara tillämpbara. Detta återspeglas i resultatet av undersökningen då de uppsatser som 

studerat Warden utifrån västvärldens användande av luftmaktsteori också anser att Wardens teori 

tillämpats. David S. Fadok tar i boken The Path of Heaven – The Evolution of Airpower Theory upp hur 

Wardens teori tagits fram för konventionella krig och inte mot en irreguljär fiende.145 Här skiljer sig 

den tidigare forskningen till viss del från mitt resultat av två av de uppsatser som undersökts, skrivna 

av Rapp och Hjorth. Min tolkning är att båda anser att Wardens teori går att applicera på en irreguljär 

motståndare, om än i olika stor utsträckning. Enligt min mening kan det bero på hur man använder 

Wardens teori och hur man beskriver dess tillämpbarhet. Rapp och Hjorth beskriver båda hur det 

främst är användandet av precisionsvapen som gör Wardens teori tillämpbar. De undersöker också 

bara en del av teorin och ser man till hela Warden teori skulle det kunna vara så att stora delar ej kan 

tillämpas. Dock stöds detta resultat av Edvard C. Mann III. som i boken Thunder and Lightning – 

Desert Storm and the Airpower Debates beskriver hur luftstridskrafterna är bäst lämpade av alla 

försvarsgrenar när det gäller att möta dagens nya irreguljära motståndare där flexibilitet, 

mångsidighet och förmågan att snabbt och enkelt kunna förflytta sig är oerhört viktiga, ord som alltid 

varit synonymt med luftstridskrafterna.146 Ett problem med de olika författarnas uppsatser är i min 

mening att de använder delar av Wardens teori i sina undersökningar och ibland inte ser till 

helhetskonceptet. Som nämndes i kapitel två är Wardens teori ett helhetskoncept som går ut på att 

man skall uppnå systemförlamning för att vinna, något som Olsen förklarar på följande sätt i sin bok: 

Under the umbrella of those findings, the term “systemic paralysis” probably best summarizes the goals 

espoused by Warden’s air power theory.
147

 

 Vidare ger Olsen en sammanfattning av Wardens teori som beskriver det egentliga målet med de 

olika teoridelarna.148 Enligt min mening kan det vara farligt att bara använda delar av Wardens teori 
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då det i och med detta finns en risk att de studerade författarna drar förhastade slutsatser kring 

huruvida Wardens teori är tillämpbar eller ej. Studerandeuppsatserna tenderar till att ta ut de delar 

av Wardens teori som passar in för deras eget syfte, men eftersom de inte använder hela teorin 

återstår ju frågan ifall Wardens egentligen är tillämpbar. Det är exempelvis inte är femringsmodellen 

i sig som teorin går ut på utan att det är en del för att uppnå slutläget systemförlamning, vilket är det 

Warden teori eftersträvar. Dock ligger det utanför denna uppsats att ta reda på ifall Warden är 

tillämpbar eller ej och det är författarna vid FHS åsikter som är intressanta i det här fallet.  

Det har varit vissa problem med att sätta in uppsatsen i relation till tidigare forskning då den tidigare 

forskningen författaren har hittat inte gör någon analys av tolkningen av Warden eller huruvida 

allmängiltigheten i Warden teori kan vara ett problem. Tidigare forskare och de undersökta 

författarna har en likartad bild av Warden och Wardens teori men enligt min uppfattning kan det 

bero på att det är den tidigare forskningen som till stor del ligger till grund för de olika 

studerandeuppsatserna som undersökts och att de således har blivit inspirerade av dessa.  

4.3 Förslag på fortsatt forskning 
En intressant jämförelse hade varit att jämföra resultatet i denna uppsats med andra liknande 

uppsatser skrivna vid en annan skola. Det skulle exempelvis vara intressant att jämföra slutsatserna 

från de uppsatser som undersökts i detta arbete med ett antal uppsatser skrivna vid någon annan 

försvarshögskola, gärna från något annat land.  

En annan intressant undersökning skulle vara framtagandet av de centrala delarna av Warden. I och 

med att många av de undersökta uppsatserna tar hjälp av varandra och samma litteratur skulle det 

vara intressant att göra ett arbete kring framtagandet av det centrala i Wardens teori. Skulle samma 

kriterium anses vara kärnan eller skulle tolkningen kunna bli annorlunda? Har författarna förstått 

helhetskonceptet i Wardens teori eller glöms det bort i och med framtagandet av centrala delar?  

Att göra en djupare analys i hur de uppsatser som är skrivna av kadetter skiljer sig ifrån de som är 

skrivna av studerande vid högre chefsprogrammet skulle också vara intressant. Hur påverkas 

uppsatserna av militär erfarenhet? Leder erfarenhet till att författaren drar andra slutsatser?  

4.4 Sammanfattning 
Uppsatsens problemformulering grundades i den allmängiltighet som finns i Wardens teori och ifall 

detta ställer till problem i de många undersökningar som använder Wardens teori som grund. Syftet 

med uppsatsen var att undersöka hur studerande vid FHS tolkat Warden och användandet av hans 

teori, detta för att få svar på ifall allmängiltigheten i Warden teori kan anses vara ett problem eller ej. 

Syftet bröts ner i ett antal frågeställningar som besvarats för att uppnå syftet med uppsatsen. För att 

kunna besvara frågeställningarna bröts dessa i sin tur ner i indikatorfrågor som sedan ställdes mot de 

olika uppsatserna.  I kapitel två gjordes en genomgång av John A. Warden IIIs teori utifrån Wardens 

egna texter. Resultatet visar att det är Center of Gravity, Air Superiority, Fienden som ett system, 

Parallell attack och parallell krigföring, Air interdiction och Slutläge som är de delar av Wardens teori 

som anses vara mest centrala och det är också de delar som är återkommande i de undersökta 

uppsatserna.  
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Detta gav svar på hur Warden beskriver sin teori och gav också läsaren en bild av vilka teoridelar de 

undersökta författarna använt i sina uppsatser, delar som indikatorfrågorna bland annat tagit fasta 

på i undersökningen. Genomgången belyser också en del av den kritik som Wardens teori fått ta 

emot.  

Uppsatsens viktigaste resultat är att allmängiltigheten i Wardens teori inte kan anses vara något 

problem då samtliga undersökta uppsatser beskriver Warden på ett liknande sätt.  De undersökta 

uppsatserna drar liknande slutsatser vad gäller det centrala i Wardens teori och teorin framställs 

därför på ett liknande sätt av samtliga undersökta författare. Resultatet visar att det är Wardens 

femringsmodell och synsätt på fienden som ett system som är de mest använda delarna av Wardens 

teori. Generellt förs det inget vidare resonemang kring de utvalda teoridelarna utan det är 

framförallt tidigare forskning som ligger till grund för framtagandet av dessa. Resultatet visar i och 

med detta på ett problem i tolkningen av Warden då författarna enligt min mening begränsat sig till 

att använda de delar av teorin som passat in bäst för deras egna ändamål men inte sett till Wardens 

teori som ett helhetskoncept. Därför ger denna undersökning inget svar på ifall Wardens teori är 

tillämpbar eller ej, men min undersökning visar att teorin fungerar i studerandeuppsatserna eftersom 

de väljer ut de delar som passar deras problem och syften, frågan kvarstår dock ifall de gör Wardens 

teori rättvisa? Detta gör emellertid att författarna anser att Wardens teori är tillämpbar och att han 

har tillämpats i flera av de undersökta konflikterna, vilket besvarar den sista frågeställningen.   
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