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Sammanfattning:
John III Warden beskrivning om hur militära maktmedel skall nyttjas för att nå högre politiska mål  
är en av de mest kända inom modern luftmaktsteori. Det finns idag omfattande forskning som prövar
giltigheten för Wardens teori om fienden som ett system i kända konflikter. Ett område där 
forskningen är mindre utbredd är hur en stat kan nyttja sin militära förmåga för att försvara sig mot 
en angripare som nyttjar sig av Wardens teori. Detta arbete syftar till att undersöka om en mindre stat
som Sverige har den militära förmåga som krävs för att möta en sådan angripare.
Slutsatsen är att förmåga till luftoperativ kontroll är central, denna upprätthålls genom tillgång till 
avancerad teknik som exempelvis sensorsystem, vapensystem och vapenplattformar. Väsentligt är att
dessa system har förmåga att verka uthålligt och över stora ytor. Det krävs även försvarsplanering av
egna tyngdpunkter för att möta parallella attacker. Sverige bedöms av författaren idag ha begränsad 
möjlighet att möta ett fullskaligt angrepp av en motståndare som nyttjar Wardens teori.
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1. Inledning

1.1 Inledning

John A. Warden III:s teori kring nyttjandet av luftstridskrafter är en av de mest inflytelserika inom 
luftmaktsområdet under modern tid.1 Warden fick stor genomslagskraft efter att ha genomsyrat 
planeringen av operationerna  under Kuwaitkriget 1991.2 Därefter har det forskats mycket inom 
området för luftmakt kopplat till Warden och teorin om fienden som ett system. Wardens teori är ett 
beskriver hur en motståndare besegras med offensiva medel. Dock finns inte mycket forskning på 
hur ett försvar kan utformas mot en angripare som använder sig av Wardens teori. Kan en stat med 
mindre resurser än angriparen, försvara sig mot en sådan angripare? 

1.2 Problemformulering

Warden skriver i sitt verk The Air Campaign3 att defensiv luftmakt är en svaghet. Warden menar att 
luftmakt i defensivt syfte som bäst leder till att en stat undviker förlust. För att besegra en 
motståndare bör luftmakt istället uteslutande användas offensivt. Finns det metoder att möta en 
motståndare som nyttjar denna typ av krigföring?

Wardens principer om nyttjandet av luftmakt presenteras i The Air Campaign och artikeln The 
Enemy as a system. Dessa beskrivs av Warden själv som operationskonst för luftstridskrafterna. De 
knyter an till de grundläggande principerna av krigföring, snarare än vilka taktiska beslut som ska 
tas. Av detta kan slutsatsen dras att Wardens anser sina teorier som generella och kan 
konceptualiseras till verklighet på flera olika vis.

Innehållet i The Air Campaign beskrivs även av Charles L. Donnelly4 omvända historiska 
erfarenheter till konkreta slutsatser och vägledningar för hur luftstridskrafterna ska användas i ett 
strategiskt perspektiv. Tillsammans med ett historiskt exempel som empiri kan dessa vägledningar 
ligga till grund för en studie för hur Wardens konceptuella principer mer konkret kan nyttjas i 
verkligheten. En historisk konflikt som nära kan relateras till Warden är Kuwaitkriget 1991. Warden
var här själv inblandad i planeringen av luftoperationerna. Den inledande luftoffensiven, Instant 
Thunder kan därför nyttjas för att undersöka hur en angripare nyttjar sina offensiva resurser. Finns 
det därav några utmärkande drag kopplat till användandet av luftmakt under Instant Thunder som 
går att dra fördel av i ett defensivt syfte? 

Slutsatser från denna fallstudie kan nyttjas till att analysera det militära medel en mindre stat 
behöver för att framgångsrikt försvara sig mot en angripare som nyttjar Wardens principer. Dessa 
behov kan också ställas i relation till de faktiska förutsättningar som råder. Går det att utreda om de 
aktuella resurserna är tillräckliga för att möta en sådan motståndare? Ett studieobjekt för en 
resursmässigt mindre stat kan exempelvis vara Sverige.

1 Van Creveld, Martin, The Age of Airpower, New York: Public Affairs, 2011, s.241-244
2 Smedberg, M. (2004). Krigföring : från Austerlitz till Bagdad. Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, 

Försvarshögskolan. , s.312
3 Warden, J. (2000). The air campaign : planning for combat. Rev. ed. San Jose: toExcel.  21-24, 56-65
4 Warden, J. The air campaign : planning for combat  s. xvii
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1.3 Syfte

Detta arbete syftar till att undersöka om den svenska Försvarsmakten har förmåga att möta en 
angripare som nyttjar sig av Wardens teori om fienden som ett system.

1.4 Frågeställningar

Uppfyller det svenska försvaret de militära krav som ställs för att möta Warden?

Vad är det centrala i Wardens litteratur kring luftmakt?

Hur nyttjades luftstridskrafterna under luftoffensiven Instant Thunder i Kuwait 1991 kopplat
till Warden?

Vilka militära åtgärder krävs av en försvarande stat, med hänsyn till de slutsatser som kan 
dras från operation Instant Thunder, för att möta Warden?

1.5 Forskningsläge

Wardens teori är väl omskriven och det finns underlag som prövar teorins giltighet i relation till 
historiska konflikter. Exempelvis är Robert Wiesners undersökning från 2012 Hur tolkas Warden5 
en jämförelse på ett antal olika studier om Warden och skillnaderna på de olika författarnas tolkning
av Warden.

För Wardens relevans kopplat till Kuwaitkriget finns även här tidigare forskning, ett exempel är 
Joakim Hjorths studie Wardens inverkan på krigen i irak6, där Hjorth även drar slutsatser till 
förmågan för en mindre stat att nyttja Wardens principer.

Någon forskning som kopplar Wardens teorier med försvaret för en mindre stat har författaren inte 
funnit, vilket är syftet med undersökningen. För studier kopplade till Sveriges nuvarande 
försvarsförmåga finns en rapport från Kungl. Krigsvetenskapsakademien från 2012. Kan vi 
försvara oss7 av Björn Olsson m. fl.

1.6 Avgränsningar

Denna studie avhandlar Wardens teori om Fienden som ett system8 samt de för studien relevanta 
delarna ur The Air Campaign

Operation Instant Thunder, används som fallstudie för att beskriva hur en angripare som nyttjar 
Wardens principer skulle kunna gå tillväga.

För att analysera vilka motåtgärder som kan nyttjas för att försvara sig som en mindre stat avhandlar
studien enbart det militära perspektivet. Övriga motåtgärder såsom samhällsberedskap behandlas 
inte. Den svenska Försvarsmakten, och dess luftförsvar, ligger som exempel för en mindre stats 
militära motåtgärder. De ingående delarna av Försvarsmaktens insatsorganisation 20149 används 

5 Wiesner, R. (2012) Hur tolkas Warden, Stockholm: Försvarshögskolan. Självständigt arbete.

6 Hjorth, J. (2004) Wardens inverkan på krigen i Irak. Stockholm: Försvarshögskolan. C-uppsats. 

7 Anderson, B. (2012). Kan vi försvara oss?. Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 
8 Hofvander, B. & Rekkedal, N. (2004). Luftmakt : teorier och tillämpningar. 2., rev. uppl. Stockholm: 
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk. 
9  Insatsorganisationen beskrivs i sin helhet av Anderson, B. 
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som studieobjekt. Under analysen studeras den totala krigföringsförmågan ur det konceptuella och 
fysiska perspektivet. Medan moraliska faktorer inte undersöks.10

1.7 Centrala begrepp

Krigföringsförmåga 
Förmågan att genomföra väpnad strid bygger generellt på tillgängliga resurser i form av 
stridskrafter, kunskaper och föreställningar om hur resurserna ska användas effektivt, samt en 
uttalad vilja att använda det militära maktmedlet. Krigföringsförmåga bygger på fysiska, 
konceptuella och moraliska faktorer.11

Luftarenan
Den arena inom vilka luftstridskrafterna uppträder. Sträcker sig från marken och uppåt. Någon 
gräns mellan luftarenan och rymden existerar inte. Utmärkande egenskaper för luftarenan är 
hinderfrihet, transparens och låga motstånd. Dessa egenskaper är givna och opåverkbara för 
luftstridskrafterna.12

Luftrumskontroll
Kontroll av luftrummet syftar till att upprätthålla territoriell integritet, säkerställa skydd av 
befolkningen, viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur samt till stöd för övriga delar av 
Försvarsmakten. Förmågan upprätthålls huvudsakligen genom förmåga till luftmålsbekämpning, 
luftrumsövervakning och luftrumssamordning. Kontroll av luftrummet är en nyckelförutsättning för
att skapa handlingsfrihet och uppnå taktiska, operativa och militärstrategiska mål. Den aktör som 
har handlingsfrihet att utnyttja luften för att uppnå sina mål kan därmed inom korta tidsrum och 
över stora ytor bekämpa fientliga mark- och sjömål med begränsade egna förluster. Luftrummet kan
kontrolleras i varierande grad och det är inte alltid möjligt att kontrollera allt luftrum över territoriet 
vid samma tidpunkt13

Luftstridskrafter 
Luftstridskrafterna är stridskrafter vilka nyttjar, eller direkt stödjer nyttjandet av luftrummet. 
Luftstridskrafterna består av flygstridskrafter, det vill säga flygvapenförband samt luftvärns- och 
UAV-system.14

Flygstridskrafter
De delar av luftstridskrafterna vars plattformar är luftburna. Flygstridskrafternas grundläggande 
styrkor är responsförmåga, rörlighet, flexibilitet och mångsidighet.15 

Luftvärn 
Luftvärn utgörs av mark- eller ytbaserade system för insatser mot luftburna plattformar och vapen. 
Det markbaserade luftvärnet är i Sverige en del av armén men ingår samtidigt i begreppet 
luftstridskrafter.16

10 Försvarsmakten. (2011) Militärstrategisk doktrin. Stockholm s.56-57
11 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. s.56-57
12 Försvarsmakten. (2005). Doktrin för luftoperationer. Stockholm. s.26
13 Försvarsmakten. (2013) Operativ doktrin. Stockholm s.34
14 Försvarsmakten (2012) Flygvapnets utvecklingsplan, Stockholm, Högkvarteret. s.14

15 Försvarsmakten. (2005). Doktrin för luftoperationer. Stockholm. s.28
16 Försvarsmakten (2012) Flygvapnets utvecklingsplan, Stockholm, Högkvarteret. s.14
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Beslutscykel
Förmågan att upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. För att nå önskad systemchock17 ska en 
motståndare kontinuerligt utsättas för fler hot och påverkan än vad denne kan hantera. Det kräver att
det egna tempot är högre än motståndarens. På detta sätt kan de egna styrkorna komma innanför en 
motståndares beslutscykel och därmed ta initiativet i konflikten.18 

1.8 Material & källkritik

För att beskriva de centrala delarna av Wardens rinciper nyttjas The Air Campaign samt artikeln om 
The Enemy as a system främst. Då det är Wardens egna teorier som ska undersökas är det givet att 
studera ursprungsverken. Wardens verk nyttjas även för att hämta empiri kopplat till Kuwaitkriget. 

För att utöka den vetenskapliga akribin används John Andreas Olsens verk John Warden and the 
Renaissance of American Air Power. Olsen är en norsk författare samt officer verksam inom 
stabsskolan i Oslo. Boken är en biografi som beskriver Wardens liv, prestationer och teorier. Olsen 
är en utomstående källa av Warden och kan därför betraktas som objektiv.

Även David S. Fadoks Strävan efter strategisk handlingsförlamning19 nyttjas för att kritisera 
Wardens tankar. Fadok är överstelöjtnant i amerikanska flygvapnet och publicerade denna 
kompletterade avhandling vid School of Advanced Air Power Studies, Air University, Maxwell Air 
Force Base i juni 1994. 

Revulotion in Warfare? Air power in the Persian Gulf 20 skriven av Thomas A. Keaney och Eliot A. 
Cohen ligger till grund för analysen av operation Instant Thunder. Boken är skriven ur amerikanskt 
perspektiv tidsmässigt nära efter operationen. Keany och Cohen kompletteras av Krigföring21 av 
Marco Smedberg för att öka vetenskaplig akribi. Smedbergs bok ingår i kurslitteraturen till 
officersprogrammet och betraktas som en objektiv och uppdaterad beskrivning av konflikten. 
Författaren även använt Joakim Hjorths uppsats som stöd vid de delar som kopplar samman Warden
med Kuwaitkriget.

För att analysera den svenska krigföringsförmågan nyttjas Björn Anderssons m fl. Kan vi försvara 
oss?,22 en rapport inom ramen för Kungl. Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 
2014 och Flygvapnets utvecklingsplan 2013-2022.23 Dessa källor kompletteras med publikationer 
från Försvarsmakten, bland annat Doktrin för luftoperationer, Operativ Doktrin 2014, dokument 
från Statens Offentliga Utredningar,24 Totalförsvarets forskningsinstitut25 samt en del övriga källor 
från svenska myndigheter.

Enbart öppna, publicerade källor nyttjas i studien. Främst för att säkerställa den vetenskapliga 
spårbarheten, men även med hänsyn till arbetets omfattning. Vissa delarna i arbetet kan 
kompletteras med material för att få en ökad objektivitet, källorna från Kuwaitkriget kan 

17 Systemchock eller systemkollapps beskrivs utförligt under teoridelen
18 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. s.130
19 Hofvander, B. & Rekkedal, N. (2004). Luftmakt : teorier och tillämpningar. 2., rev. uppl. Stockholm: 
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan. 

20  Keaney, T. & Cohen, E. (1995). Revolution in warfare? : air power in the Persian Gulf. Annapolis, Md: Naval 
Institute Press. 

21 Smedberg, M.
22  Anderson, B. (2012). Kan vi försvara oss?. Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 
23 Försvarsmakten. Flygvapents utvecklingsplan 2013-2022
24 Luftförsvarskommitén. (2013) Luftförsvarsutredningen 2040. Sockholm. Statens offentliga utredningar.

25 Andrén, K. (2014) Avhållande tröskelförmåga. FOI-R—3852—SE. FOI Försvarsanalys
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exempelvis kompletteras med information från irakisk sida för en mer omfattande undersökning. 
Även analysen av den svenska krigföringsförmågan kan kompletteras med sekretessbelagda 
dokument för ett mer träffsäkert resultat.

1.9 Metod

Studien genomförs som en kvalitativ innehållsanalys.26 Metoden är vald för att ge författaren 
möjlighet att djupare undersöka de egna frågeställningarna genom att välja de delar av materialet 
som är mest relevanta. Där med ska syfte och frågeställningar besvaras utan att arbetet blir för 
omfattande.

Inledningsvis beskrivs Wardens tankar om nyttjandet av luftmakt utifrån de centrala budskapen. 
Detta då det inte finns utrymme till en fullständig analys av Wardens idéer. En beskrivning av 
Wardens teori om fienden som ett system är det centrala under denna del av studien. Även Wardens 
övriga tankar kring användandet av luftmakt studeras, presenterade i The Air Campaign, detta i 
syfte att bygga upp en förståelse för teorin om fienden som ett system, samt för att beskriva 
Wardens syn på defensiv luftmakt. Denna del av studien syftar till att svara på den första 
frågeställningen.

Därefter bedrivs en fallstudie på operation Instant Thunder att för att svara på den andra 
frågeställningen, hur flygstridskrafterna nyttjades i Kuwaitkriget kopplat till Wardens tankar. I  detta
avsnitt analyseras vilka militära medel som användes, samt vilka mål som valdes, och på vilket sätt 
de kan kopplas till Wardens kriterier. Syftet är inte att pröva om Wardens teori överlag är giltig för 
offensiven. För detta ändamål kan exempelvis Hjorths uppsats studeras. Syftet är att undersöka hur 
en angripare som nyttjar Wardens teori praktiskt går tillväga, dessa slutsatser används i studiens 
tredje del för att beskriva en stats möjliga defensiva motåtgärder.   

Den tredje delen av uppsatsen syftar till att svara på den sista frågeställningen, samt studiens 
huvudfrågeställning. För att besvara dessa presenteras empiri om den svenska Försvarsmakten 
tillsammans med slutsatser från fallstudien på Instant Thunder. Försvarsmakten undersöks med 
utgångspunkt i nuvarande beslutade insatsorganisation 2014. Här studeras främst luftförsvaret att 
kopplat till doktrin och förmåga. Dessa begrepp kan jämföras med de fysiska och konceptuella 
faktorerna som enligt militärstrategisk doktrin bygger den totala krigföringsförmågan.27 De 
moraliska faktorerna utelämnas i denna studie. Den fysiska försvarsförmågan analyseras genom att 
brytas ned till tre olika delar. Upptäcka, bekämpa och överleva.28 Syftet med denna del av studien är
att beskriva vilka militära motåtgärder en mindre stat, Sverige, behöver för att framgångsrikt kunna 
försvara sig mot en angripare som nyttjar Wardens teori. Författaren undersöker även om den 
aktuella krigföringsförmågan når upp till dessa behov.

Slutligen sammanfattas och diskuteras de resultat som framkommit under studien för att uppfylla 
det övergripande syftet, om den svenska Försvarsmakten har förmåga att möta en motståndare som 
nyttjar teorin om fienden som ett system. Här presenteras även förslag på vad som kan ha påverkat 
resultatet av studien samt förslag till vidare studier inom området. 

 

26 Om kvalitativ innehållsanalys se: Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 367-403

27 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. s.56-57
28 Samma typ av uppdelning av luftförsvarets förmåga kan ses av Stefan Ring i: Ring, S. (2012-08-15) Vad innefattar 

ett modernt luftförsvar?, www.aff.a.se/luftforsvar [2014-04-16]
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2. Teori

2.1 Inledning

Detta avsnitt avhandlar de centrala delarna i Wardens tankar om luftmakt, samt teorin om fienden 
som ett system, för att besvara den första frågeställningen. Inledningsvis beskrivs vem Warden är, 
därefter några av de centrala begreppen som återfinns i litteraturen. Dessa begrepp möjliggör en 
förståelse för beskrivningen av Wardens teori om fienden som ett system. Därefter beskrivs 
Wardens egna tankar om defensiv luftmakt och slutligen beskrivs en del av den kritik som 
framkommer mot Warden. 

Stöd av tidigare forskning utnyttjas för att välja ut vilka delar av Warden som kan tolkas som 
centrala. Begrepp som förklaras är; Luftöverlägsenhet, Tyngdpunker, teorin om Fienden som ett 
system samt Parallell attack. 

John A. Warden, född 1943, är en pensionerad överste i det amerikanska flygvapnet. Warden 
tjänstgjorde i trettio år och har under den tiden bland annat flugit uppdrag i Sydkorea, Vietnam och 
Spanien.29 Därefter har Warden jobbat vid det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i många 
år med planering. Exempelvis ansvarade Warden för gruppen Checkmate, vilken genomförde 
planeringen av operation Instant Thunder. 1995 gick Warden i pension och driver nu ett eget 
företag.30 

1988 publicerades den första upplagan av The Air Campaign i ett försök att täcka det tomrum som 
Warden ansåg fanns i nyttjandet av luftstridskrafter på operationell nivå.31 Dessa tankar följs sedan 
upp med sin artikel The Enemy as a System32 från 1995 där Warden publicerar sin berömda 
femringsmodell, den konkretiserar Wardens tankar om tyngdpunktsbegreppet från The Air 
Campaign.33

2.2 Luftrumskontroll

Luftrumskontroll kan innehas i olika grader på slagfältet. Warden diskuterar i The Air Campaign34 
vikten av Air Superiority, eller Luftöverlägsenhet som svensk doktrin för luftoperationer benämner 
begreppet. Luftöverlägsenhet benämns som en lägre form av luftrumskontroll under lufthärravälde.
Med luftherravälde menas det tillstånd då kontrollen av luftrummet är total och motståndaren har 
ingen möjlighet att påverka händelseförloppet i eller från luftarenan. Med luftöverlägsenhet menas 
att kontrollen av luftrummet under en viss tid eller över ett visst område är tillräckligt omfattande 
att motståndarens luftstridskrafter inte kan påverka de egna operationerna på ett avgörande sätt.35 

Warden anser att luftöverlägsenhet är en grundförutsättning för att vinna ett krig. Sedan 
Nazitysklands attack mot Polen 1939 så har ingen nation vunnit ett krig utan luftrumskontroll. 
Följaktligen har ingen nation heller förlorat ett krig då de innehaft luftöverlägsenhet.36 
Luftöverlägsenhet är kritiskt för att en operation ska lyckas och Warden antyder även att det ensamt 

29 Olsen, J. (2007) John Warden and the renaissance of american air power. Virginia. Potomacs books s, 13-25
30 Warden, J. The air campaign : planning for combat, s.179-180
31 Olsen, J. s. 64-65
32 Warden III, J. (1995) The Enemy as a system.  
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.ht, [2014-04-02]

33 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.145
34 Warden, J. The air campaign : planning for combat s. 10-20
35 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s 23-24
36 Warden, J. The air campaign : planning for combat. s.20
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kan vinna kriget. Kontroll över luftarenan bör innehas innan andra operationer i vare sig mark-, sjö- 
eller luftarenan påbörjas.37 För att uppnå önskad luftrumskontroll menar Warden att alla tillgängliga 
resurser, inklusive mark och marina stridskrafter kan utnyttjas. 

Warden beskriver vidare tre grundläggande områden som kan påverka en operation syftande att 
uppnå luftöverlägsenhet.38

Material. Med detta menar Warden de verkansplattformar som exempelvis flygplan och luftvärn. 
Även dess tillverkningsindustri och den infrastruktur som omfattar dessa inkluderas.  
Personal. Här menar Warden den kvalificerade personal som opererar de olika systemen. Dessa 
människor kräver en omfattande utbildning. Piloter och dess besättning är exempel på denna 
kategori.
Position. Här beskriver Warden vikten av placeringen, exempelvis av flygbaser, luftvärnsställningar
samt den infrastruktur som är kopplad till den.

Warden sammanfattar vidare i fem olika typer av case förhållandet som kan existera mellan två 
stridande parter kopplat till luftrumskontroll39

Figur 1: Air superiority Cases40

Case I innebär att båda sidor har möjligheten och viljan att slå mot varandras flygbaser

Case II innebär att den egna sidans baser är skyddade, antingen av politiska skäl eller att 
motståndaren inte har kapacitet att nå den egna sidan. Båda parter kan nå frontlinjerna.

37 Olsen, J s.66
38 Warden, J. The air campaign : planning for combat. s.15
39 Warden, J. The air campaign : planning for combat. s.16-17
40 Warden, J. The air campaign : planning for combat. s.17



Viktor Gottås Försvarshögskolan Sida 10 (39)
OP 11-14 Självständigt arbete i krigsvetenskap

2014-05-26

Case III är scenariot då motståndaren har möjlighet att nå bakom de egna linjerna, samtidigt som de
egna styrkorna ej kan nå bakom motståndarens front.

Case IV innebär att ingen av sidorna kan slå bakom varandras linjer, vilket innebär att striden är 
begränsad till fronten.

Case V är en situation då ingen luftmakt opererar. Detta kan ske av politiska skäl eller på grund av 
avsaknad av luftstridskrafter. Här poängterar Warden att beslutsfattare bör ta i beaktande vad som 
händer om situationen ändras. 

Innebörden av luftöverlägsenhet innebär främst två saker. Den tillåter offensiva operationer till en 
acceptabel kostnad samtidigt som den förnekar motståndaren till samma möjlighet mot de egna 
styrkorna.41

2.3Tyngdpunkter

Ett av de mest centrala begreppen i Wardens tankar om luftmakt är tyngdpunktsbegreppet. Detta är 
dock inte något nytt begrepp. Warden hämtar begreppet från Clauzewitz litteratur om krigföring, 
som i sin tur hämtar det från fysiken, ett begrepp inom mekanik. Warden menar att en fiendes 
tyngdpunkt beskriver den punkt där en motståndare är som mest sårbar för påverkan. Det är 
befälhavarens uppgift att identifiera och angripa dessa tyngdpunkter koordinerat i tid och rum, för 
att snabbt nå avgöranden på strategisk nivå.42 Till skillnad från Clauzewitz menar Warden att en 
motståndare kan ha en eller flera tyngdpunkter inom alla nivåer av krigföring. Exempel på 
tyngdpunkter inom luftarenan menar Warden är materiel, som flygplan och robotar, logistiska 
knutpunkter, logistiska resurser, personal eller ledningsstrukturer.43 Warden vidgar sina tankar om 
tyngdpunktsbegreppet i teorin om fienden som ett system, vilken beskrivs i nästa avsnitt 2.4 
Fienden som ett system.  

41 Warden, J. The air campaign : planning for combat. s.21
42 Warden, J. The air campaign : planning for combat. s.7
43 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.7, 34
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 2.4 Fienden som ett system

Figur 2: Wardens fem ringar44 

Warden utvecklar sin teori i The Enemy as a System. Den inleds med att beskriva vikten av ett 
deduktivt tankesätt vid planering av operationer. Deduktivt tänkande innebär att angripa ett problem
med generella principer för att därefter ta sig ner på detaljnivå.45

Warden menar vidare att ansvariga för strategiska och operativa planer måste betrakta krigföring 
som en kamp mellan två viljor istället för en sammandrabbning mellan väpnade styrkor. En sådan 
sammandrabbning är möjligen nödvändig i krigföringen, men då som ett medel för att nå ett visst 
mål. Målsättningen för denna kamp är central. Genom att ha en tydlig målsättning med krigföringen
är det möjligt att identifiera tyngdpunkter hos motståndaren som bör påverkas. 

Genom att betrakta motståndaren som ett system, uppbyggd av olika delsystem kan dessa 
tyngdpunkter därefter konceptualiseras. Warden menar att det är i centrum av detta system som 
uppmärksamheten främst ska riktas. I fråga om stater och organisationer är det ledningen som är det
centrala i systemet. Ledningen är ansvarig för de strategiska besluten samt ansvariga för de 
underliggande delsystemen. Ledningen är därför det viktigaste målet att påverka för att nå den 
uppsatta målsättningen. 

I tabellen nedan exemplifieras Wardens tankar genom att beskriva olika system i femringsmodellen.
Denna modell består inifrån och ut av ledningsfunktionen, organiska basresurser, infrastruktur, 
befolkning och skydd. Innehållet i femringsmodellen är även de tyngdpunkter som behöver påverkas
för att den strategiska målsättningen, och  för att den politiska viljan skall kunna genomföras.

44 Warden III, J. The Enemy as a system. 
45 Warden III, J. The Enemy as a system. 
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Tabell 1: Exempel på Wardens femringsmodell46 

Genom att påverka den innersta cirkeln, ledningen, menar Warden att det direkt går att nå den 
strategiska målsättningen. Detta är ofta en utmaning, då ledningen är ofta är det en motståndare 
prioriterar att beskydda högst. Ett alternativ kan vara att slå mot ledningsfunktioner och sensorer 
som gör att ledningen inte kan kommunicera med övriga delar av systemet längre. Men för att 
påverka ledningen i tillräcklig omfattning, eller för att nå fram till den innersta ringen krävs ofta 
angrepp mot de övriga delarna i modellen.

Genom att angripa de organiska basresurserna påverkas det systemet behöver för att överleva. I 
fallet med en stat handlar det om finansiella tillgångar och energi, som elektricitet och olja. 
Förnekas motståndaren dessa resurser leder det i slutändan till att konflikten blir för kostsam att 
fortsätta, alternativt en systemkollaps.

Nästa del är infrastruktur, den innefattar vägar, flygplatser, hamnar, järnvägar kraftledningar, 
industri etc. denna del av ringen kan vara kostsam att påverka i tillräckligt hög grad då redundansen 
i systemet ofta är god.  

Den fjärde delen innefattar befolkningen. Frånsett de moraliska aspekterna att angripa 
civilbefolkningen menar Warden att det är en kostsam och utdragen process. Befolkningens 
reaktioner är vidare svåra att bedöma. Befolkningen går även att påverka indirekt. Warden 
exemplifierar detta med Vietnamkriget. De amerikanska förlusterna blev för höga för den 
amerikanska befolkningen vilket tvingade ledningen att dra sig ur.

Den yttersta ringen i systemet är dess skydd, det vill säga de militära stridskrafterna. Därmed är det 
även den svåraste delen att påverka. Skyddet existerar dock enbart för att skydda övriga delar av 
systemet. Därför är det enligt Warden enbart motiverat att angripa den yttersta ringen då det krävs 
för att nå inre delarna av systemet, exempelvis för att uppnå luftrumskontroll. I övrigt skall 
konfrontation med de väpnade styrkorna undvikas. Det finns dock situationer då denna ring är den 

46 Warden III, J. The Enemy as a system. 
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enda delen av systemet som går att nå.47

2.5 Parallell attack

För att uppnå den grad av reducering som krävs i motståndarens system förespråkar Warden 
parallell attack. Warden menar att en motståndare endast har ett litet antal vitala mål per strategisk 
nivå vilka ofta är små, dyrbara och svåra att ersätta. Angrips tillräckligt många av dessa samtidigt 
förhindras motståndaren möjligheten till motreaktioner 48 

Motsatsen till parallell krigföring, seriell krigföring, kan ses som något som bör användas då det är 
fiendens väpnade styrkor som ska besegras. Seriell attack innebär att bara ett fåtal mål anfalls per 
dag. Då anfallen är spridda över tid, möjliggör det för motståndaren tid att samla resurser till att 
försvara de utsatta målen eller inleda motoffensiver. Här menar Warden att lyckas besegra de 
väpnade styrkorna bara är ett av de olika medel som är tillgängliga för att nå det uppsatta politiska 
målet.

Luftstridskrafterna är ett verktyg som kan användas för parallell attack, främst för dess förmåga att 
kraftsamla i tid över stora ytor. Speciellt tillkomsten av smygteknik och precisionsvapen har 
medfört att en hög effekt kan uppnås utan att kräva överväldigande numerär. Vilket möjliggör den 
parallella attack mot fiendens system som Warden förespråkar49

2.6 Defensiv luftmakt

Warden är själv kritisk till att använda luftmakt enbart i defensivt syfte. Detta på grund av de 
svagheter defensiv luftmakt innebär. Normalt måste det bindas mer än ett flygplan till varje flygplan
motståndaren har för att försvara sig, vilket medför problem med numerären. Dessutom kan 
motståndaren ta initiativet i striden. Flygplan som inväntar motståndarens initiativ på marken är en 
resurs som inte utnyttjas. Warden pekar även på att ett defensivt förhållningssätt som bäst leder till 
att motståndaren att backar ur, aldrig till att egna politiska målsättningar kan dikteras50

I de situationer som kräver defensiv luftmakt, Case III scenariot pekar även Warden på andra 
argument i motsättning till Clauzewitz tankar om att försvar kan vara starkare än anfall. 
Flygstridskrafternas stora rörlighet och flexibilitet tillåter  anfall från fler riktningar och med större 
förmåga att kraftsamla över stora ytor än vad markstridskrafter kan. Detta medför svårigheter för 
den som försvarar sig då det är svårt att tvinga in flygstridskrafterna mot förberedda 
försvarsställningar. Warden menar även att vid Case III scenariot är det bästa utfallet för försvararen
att inte förlora. Däremot kan ett framgångsrikt försvar leda till möjlighet för en efterföljande 
offensiv operation.

Nyckeln till ett lyckat försvar är enligt Warden att kraftsamla sina resurser och försöka tillfoga 
fienden maximala förluster under en kort period. En motståndare som utstår tioprocentiga förluster 
under en och samma dag skulle förmodligen planera om inför nästa offensiva initiativ. En 
motståndare som däremot får enprocentiga förluster under tio dagar kan välja att enabart fortsätta 
sina operationer som planerat. Warden betonar vikten av varnings- och ledningssystem för att 
möjliggöra för försvararen att kraftsamla sina resurser.51

47 Warden III, J. The Enemy as a system. 
48 Warden III, J. The Enemy as a system. 
49 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.144-145, Warden III, J. The Enemy as a system 
50 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.22
51 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.56-65
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2.7 Kritik 

Wardens tankar om luftmaktens roll vid krigföring har stöd från tidigare teoretiker som exempelvis 
Giululo Douhet, William Mitchell och Alexander de Seversky. Alla dessa pekar på vikten av 
luftöverlägsenhet samt att krig därigenom kan vinnas från luften. De belyser även den genomgående
offensiva egenskapen som luftstridskrafterna besitter. Wardens tankar om att använda luftmakt som 
ett strategiskt instrument har även de förankringar i de tidiga luftmaktsteoretikerna.

Warden kritiseras för sin tilltro till luftöverlägsenhet och uttalandet om att ingen nation förlorat ett 
krig med luftöverlägsenhet. Vietnamkriget och Tyskland under första delen av andra världskriget 
används som argument mot detta. Warden ifrågasätts även med anledning av tyngdpunktsbegreppet.
Är tyngdpunkten en styrka eller en svaghet hos motståndaren? Även de historiska exempel som 
Warden använder sig som stöd för sina tankar är kritiserade.52

Robert Pape är en annan känd kritiker till Warden. Pape menar att det är oerhört svårt att nå 
ledningen, även med dagens högteknologiska precisionsvapen. Pape menar vidare att dekapitera 
ledarskapet är fel väg att gå. Om krig är att försöka påtvinga någon annan ens egen vilja, är det 
kontraproduktivt att göra sig av med motparten. Detta gör att kriget måste föras vidare, då 
ledarskapet måste ersättas med ett nytt. En ny ledningsstruktur måste tillsättas för att inse att kriget 
är förlorat, vilket tar tid. Pape menar att de egna resurserna tvärtom ska nyttjas mot motståndarens 
militära förmåga för att frånta denna de militära handlingsmöjligheterna.53    

Warden får även kritik av David S. Fadok54 som med stöd av Clauzewitz menar att den innersta 
ringen, inte nödvändigtvis måste vara den viktigaste att påverka, andra ringar, eller kopplingar 
mellan dessa kan ibland vara viktigare tyngdpunkter. Fadok problematiserar dessutom Wardens 
negligering av de moraliska aspekterna krigföring. Warden nämner att det är enklare att förutspå 
resultat av fysiska mål än att utvärdera motståndarens moral, därför ska resurser enbart riktas mot 
de fysiska delarna. Analysen av den moraliska sidan av krigföringen är ofullständig menar Fadok. 
Slutligen pekar även Fadok på att Wardens teori förutsätter att en motståndare inte hinner vidta 
några motåtgärder. Warden bortser från de reaktioner och därmed friktioner som oftast uppstår 
under krigföring. Warden försvarar sig genom att i den moderna parallella krigföringen får inte 
motståndaren chans att reagera. Detta menar Fadok är osannolikt i verkligheten även om det är 
teoretiskt möjligt.55 

2.8 Sammanfattning

Kärnan i Wardens teori är att betrakta motståndaren från ett deduktivt perspektiv. Det strategiska 
målet styr vilken typ av åtgärder som bör vidtas. Att motståndaren ska beskrivas som ett system är 
centralt i Wardens teori. Genom parallella attacker mot de fem ringarna kan motståndaren 
paralyseras, alternativt försättas i systemkollaps vilket leder till att den egna viljan kan påtvingas 
motståndaren. För att påverka de olika delsystemen kan det krävas att den yttersta ringen måste 
angripas. Exempel på detta är attacker för att uppnå luftöverlägsenhet, vilket ofta är nödvändigt för 
att nå fram till de övriga tyngdpunkterna i motståndarens system. 

Luftmakt bör nyttjas offensivt i de situationer som tillåter sådana operationer. Detta för att inte 
utsättas för de svagheter den defensiva rollen luftstridskrafterna har och därmed lämna över 

52 Olsen, J. s.75-77
53   Pape, Robert A, (1996) Bombing to Win – Air Power and Coercion in War. New York: Cornell University Press. 

s.82-84, 316
54 Hofvander, B. & Rekkedal, N. s.43-83
55 Hofvander, B. & Rekkedal, N. s.65-66
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initiativet till motståndaren. Vid situationer där defensiv luftmakt tillämpas bör fokus riktas mot att 
åsamka motståndaren förluster som under en kort tidsperiod, genom att kraftsamling av resurser.
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3. Warden i praktiken - Operation Instant Thunder

3.1 Inledning

I augusti 1990 invaderade Irak, grannlandet Kuwait efter att ha hamnat i en svår ekonomisk 
situation efter kriget med Iran under 80-talet. Målet var främst att ta kontroll över de stora 
oljeresurserna i Kuwait. Invasionen fördömdes av FN, som sanktionerade rätten till USA med dess 
allierade från NATO och arabvärlden att ingripa.
I militär personal omfattade operationen drygt en halv miljon amerikaner och ytterligare 
trehundratusen från övriga bidragande länder. Chef över koalitionen var general Norman H. 
Schwarzkopf. Operationerna inleddes med en styrketillväxt i Saudiarabien under kodnamnet Desert
Shield.  Målet med denna operation var att avskräcka Saddam från ytterligare aggressioner och 
skydda de övriga staternas suveränitet.56 Därefter övergick koalitionen till en offensiv operation, 
Desert Storm, vars mål var att störta Saddam, befria Kuwait, säkerställa åtkomsten till 
oljeresurserna samt normalisera maktbalansen i Mellanöstern57  
Offensiven inleddes den 16 januari 1991 med insatser från koalitionens flygstridskrafter och efter 
ett dygn hade luftöverlägsenhet uppnåtts i operationsområdet. Efter fem veckors fortsatta 
luftoperationer inleddes en markoffensiv den 24 februari som avslutade kriget med en militär seger 
för USA och dess allierade.58

Undersökningen inriktas mot de delar av Instant Thunder som kan kopplas till Wardens 
femringsmodell. Slutligen riktades operationen mer mot de väpnade styrkorna än vad som Warden 
själv ansåg nödvändigt, konsekvenserna av detta undersökas inte närmare av författaren i denna 
studie59 

3.2 Planering & målval

Chef för koalitionens luftstridskrafter blev generallöjtnant Chuck Horner. Horner disponerade drygt 
2400 flygplan, som både numerärt och kvalitativt överlägsna de irakiska flygvapnet. Irak 
disponerade cirka 750 flygplan och var vid den tidpunkten det sjätte största flygvapnet i världen 
numerärt sett. Irak förfogade även över ett omfattande luftvärn.60

Operationsplanen för flygoffensiven döptes till Instant Thunder och utarbetades vid Pentagon av 
Warden och arbetsgruppen, Checkmate. Operationen delades in i fyra faser: 

• Fas ett innebar omfattande anfall mot det Iraks luftförsvar. 

• Fas två innebar anfall strategiska mål av militär och civil betydelse. 

• Fas tre innebar bekämpning av Iraks markförband. 

• Fas fyra avsåg direkt understöd till markoffensiven från och med den 24 februari.61 

De två inledande faserna är de som främst undersöks i denna studie.

56 Olsen, J. s.294-297
57 Olsen, J. s.295-297
58 Smedberg, M. s.310
59 Keaney, T. & Cohen, E. s.39
60 Smedberg, M. s.312
61 Smedberg, M. s.312
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För att välja ut mål till operationen nyttjade Warden sin femringsmodell som applicerades på den 
irakiska staten:

Leadership Key Production Infrastructure Population Fielded Forces

Saddam Hussein
Goverment

Electricity Railroad Bridges Military Elites Straategic Air
Defenses

National
comminications

Retail Petroleum Foreign Workers Strategic
Offensive Systems
(air and missile)

Internal Security
Forces

Weapons of Mass
Destruction

Baathists

Middle Class
Tabell 2: Iraqi Target Systems62

Analysen av underrättelser möjliggjorde under hösten 1990 en lista på mål som vid början av 
Instant Thunder omfattade cirka 240 mål.63 De enligt Warden viktigaste målvalen beskrivs nedan 
kopplat till dess plats i femringsmodellen.

Innerst i ringen var Saddam Hussein och Baath-regimen i fokus. Här menar Warden att han och 
Schwarzkopf ansåg att Irak skulle klara sig bättre utan Hussein vid makten efter kriget. Med den 
våldsanvändning som Saddam Hussein byggde upp sin regim skulle en efterföljande regim inte 
inneha samma destruktiva makt mot den irakiska befolkningen. Dock menar Warden att så länge 
Hussein fråntogs sina verktyg att fortsätta vara en regional supermakt, var det inte av överhängande 
betydelse om Hussein blev kvar vid makten eller inte.

Målvalen i den första ringen var de ledningscentraler i och kring Bagdad, varifrån Saddam Hussein,
regimen och den militära ledningen styrde landet. Här hade dock USA inte tillräckligt med 
underrättelser, då de visste att det fanns fler ledningscentraler i reserv än de som lokaliserats. Dessa 
centraler var dessutom ofta belägna under jord eller på annat sätt fortifikatoriskt skyddade. För att 
degradera ledningen fokuserade planen därför på de kommunikations- och ledningssystem regimen 
nyttjade, i syfte att hindra och störa kommunikation mellan regimen, militärledningen och de 
väpnade styrkorna. Ett mål var även att störa Husseins försök att tala med den egna befolkningen. 
Även angrepp mot Saddams närmsta säkerhetsstyrkor ansåg Warden vara en del av de parallella 
attacker som skulle degradera ledningsfunktionen.

I nästa ring, de organiska basresurserna, valdes elektriciteten, inhemska oljeproduktionen och 
massförstörelsevapen som mål. Vikten av elektricitet som strategisk mål var viktigt då det är det 
vanligaste sättet att transportera energi. Även om många system har reservgeneratorer för 
strömbortfall innebär det en degradering då den primära strömkällan är borta. Många system klarar 
inte att kraftsättas någon längre period utan elektricitet. Genom angripa elnätet menar Warden att en
viss grad av påverkan på nästan alla i det irakiska samhället uppnåddes.64 

En liknande konsekvens hoppades Warden nå med angreppen mot den inhemska oljeproduktionen. 
Tillsammans med strömbortfallet skapar detta synergieffekter då reservgeneratorerna snabbt 
behöver fyllas med ny diesel. Genom att angripa de nationella resurserna skapas även ett 

62 Warden, J. The air campaign : planning for combat  s.146
63 Keaney, T. & Cohen, E. s.35
64 Warden, J. The air campaign : planning for combat  s.151-155
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energibortfall som drabbar hela samhället. Vid anfall enbart mot militära bränsleupplag kan de 
väpnade styrkorna nyttja de resurser som även finns  i övriga samhället.

Slutligen beskriver Warden den yttersta ringen, där fokus var på Iraks luftförsvar och deras förmåga
till motoffensiver från luftarenan. Erfarenheter från Iran-Irakkriget hade gjort klart att det Irakiskt 
flygvapnet var kapabelt att utföra offensiva operationer långt in på iranskt territorium, trots 
lågteknologiska förutsättningar. USA var här rädda för motoffensiver från det irakiska flygvapnet 
samt dess scud-robotar. Flygvapnet ansåg Warden hanterbart, robotangreppen var dock ett hot att 
hantera då dessa avfyrades från mobila plattformar som doldes väl. Angreppen mot luftförsvaret 
hade ett mål, att uppnå lyftöverlägsenhet.65 

3.3 Nyttjandet av luftstridskrafter

Syftet med denna del av undersökningen är att svara på vilka luftmaktsresurser som nyttjades under 
Instant Thunder, samt hur de användes för att angripa de mål som beskrevs i det tidigare avsnittet.

Instant Thunder inleddes vid midnatt mellan den 16-17 januari med att åtta attackhelikoptrar flög in
på låg höjd över södra Irak för att slå ut radaranläggningar, i syfte att skapa säkra korridorer för de 
efterföljande attackföretagen. De inledande angreppen mot Bagdad skedde under mörkret med 
amerikanska flygplan med smygteknik av typen F-117 samt kryssningsrobotar från amerikanska 
krigsfartyg. F-117 planen opererade två och två i rote och medförde två precisionsstyrda bomber. 
Angrepp över Bagdad riktades främst mot lednings- och kommunikationscentraler samt 
elförsörjningen i staden.66

Innan huvuddelen av flygstridskrafterna anföll genomfördes en omfattande operation med 
skenluftmål, drönare och flygplan med elektroniska motmedel för att få de iraksika radarstationerna 
att börja belysa. Dessa bekämpades senare med signalsökande HARM-robotar från F-15 flygplan.67 
Denna typ av uppdrag benämns även Suppression of Enemy Air Defence, SEAD,.68 I princip alla 
flygföretag som fortsättningsvis genomfördes innehöll eskort med elektroniska motmedel för att 
begränsa egna förluster. Enbart attackföretagen av F-117 genomfördes utan denna kapacitet.69

Under offensivens inledning avfyrades 116 stycken kryssningsrobotar och närmare 2700 
flyguppdrag genomfördes.70 Anmärkningsvärt var att koalitionen enbart disponerade 42 stycken F-
117, vilka bekämpade 31% av målen under den inledande fasen.71 F-117 flög främst uppdrag över 
Bagdad under den mörka delen av dygnet, kryssningsrobotar avfyrades under dagtid för att hålla en 
konstant press på huvudstaden och därmed ledningen under resterande del av operationen.72 Mål i 
Bagdadområdet som angreps omfattar myndighetsbyggnader, officiella residensbyggnader, 
ledningsbunkrar, TV- och radiostationer, kommunikationscentraler och övriga relästationer som 
möjliggjorde kommunikation med omvärlden för den irakiska regimen.73

Efter att den centrala styrningen av luftförsvaret var utslagen bekämpades Iraks luftförsvar genom 
anfall exempelvis mot fasta luftvärnsinstallationer och flygfält. Även kända uppställningsplatser för 

65 Warden, J. The air campaign : planning for combat  s.156-158
66 Smedberg, M. s.312
67 Keaney, T. & Cohen, E. s.284-285
68 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.25
69 Keaney, T. & Cohen, E. s.164-165
70 Keaney, T. & Cohen, E. s.232
71 Smedberg, M. s.313
72 Keaney, T. & Cohen, E. s.168
73 Keaney, T. & Cohen, E s.57
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Scud-robotar bekämpades74. Därefter fortsatte operationen med attacker mot mål som innefattade 
elförsörjningen, oljeförsörjningen och infrastrukturen. Dessa angreps från hög höjd för att undvika 
den irakiska luftvärnselden. Attackföretagen skedde främst av attackflygplan av typen F-15 och 
bombplan av typen F-111.75

Koalitionen genomförde inledningsvis mellan 2500-3000 flygplansinsatser per dygn, varav cirka 
hälften av dessa även krävde lufttankningskapacitet.76 Totalt under operationen angreps Irak av 282 
stycken kryssningsrobotar.77  Efter de inledande strategiska målvalen övergick luftstridskrafterna 
successivt till att angripa mål ur den irakiska armén, främst de enheter som uppehöll sig i Kuwait.78

74 Keaney, T. & Cohen, E s.285-288
75 Smedberg, M. s.313
76 Smedberg, M. s.313-314
77 Keaney, T. & Cohen, E s.234
78 Keaney, T. & Cohen, E s. 288-289
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3.4 Effekter av insatserna

Figur 2: Coalition Strikes by Target Category and Air Power Function (17 January – 28 February 1991).79

Nedan beskrivs resultaten av de angrepp som utfördes mot Irak kopplat till de målval som Warden 
förespråkade. I figur 4 sammanfattas samtliga attacker av koalitionens luftstridskrafter under 
Kuwaitkriget efter respektive målkategori. Av den utläses att den överväldigande majoriteten av 
attackuppdragen utfördes mot irakiska markstridskrafter. Warden hävdar dock i sina slutsatser 
avseende Desert Storm att kraftsamling bör definieras avseende dess effekt snarare än den numerär 
som används.80 Angreppen mot markstridskrafterna skedde främst med konventionella stridsmedel 
medans de strategiska målen attackerades huvudsakligen med precisionsvapen. Dessa mål gav 
enligt Warden större effekt även om antalet anfallna mål var betydligt färre. Även den planeringstid 
som nyttjades att välja ut de strategiska målen bör ställas i relation till angreppen mot 
markstridskrafterna.81   

Den inledande kraftsamlade offensiven slog i praktiken ut det irakiska luftförsvaret redan under det 
första dygnet av operationen. Koalitionen hade därefter en strategisk luftöverlägsenhet resten av 
kriget. De fortsatta operationerna nyttjades främst till att bekämpa och avskärma irakiska 
markstyrkor i Kuwait, men även till fortsatta anfall mot de strategiska målen som flygbaser, 
militärindustriella anläggningar och scud-robotar.82 

Resultateten av angreppen mot ledningen blev dock inte lika effektiva. Vid krigets slut var 

79 Keaney, T. & Cohen, E s.56
80 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.159-160
81 Keaney, T. & Cohen, E s.55-56
82 Smedberg, M. s.313
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fortfarande Saddam Hussein och Baath-partiet vid makten i Irak. Radio- och TV-stationer sände 
från Bagdad under hela konflikten och koordinerade anfall av scud-robotar fortsatte under de sista 
dagarna av operationen. Kapaciteten för den irakiska ledningen att kommunicera blev dock 
reducerad, de olika departementen tvingades frekvent omgruppera mellan olika byggnader och de 
styrande myndighetspersonerna själva var konstant utsatta för risken av bombanfall.83 

Men hur nära koalitionen egentligen var att slå ut den irakiska ledningen är svårt att säga skriver 
Keany och Cohen. Att regimen försvagades är dock uppenbart då uppror mot Hussein uppstod i de 
norra kurd-befolkade områdena i Irak efter kriget. Även övriga befolkningen vågade kritisera 
regimen efter kriget, något som innan var högst ovanligt. Faktum kvarstår dock att någon kollaps av
ledningen inte uppnåddes.

Den irakiska elförsörjningen reducerades till mer än två tredjedelar av sin initiala kapacitet inom tre
dagar från operationens start. Dock tog det koalitionen ytterligare en vecka innan de själva förstod 
omfattningen av den degraderade elförsörjningen.84 Huvuddelen av södra och mellersta Irak stod 
utan ström, i de norra delarna fanns viss elförsörjning kvar. Målet med att slå ut elförsörjningen kan 
sammanfattas lyckat då det tvingade både ledningen och hela militären till att utnyttja reservkraft.

I den irakiska oljeindustrin angreps främst raffinaderier och lager för raffinerade oljeprodukter 
istället för själva råoljeproduktionen för att minska de långtgående konsekvenserna för det irakiska 
samhället. Iraks totala raffineringskapacitet var koncentrerad till tre platser, och koalitionens 
bedömande var att 90 procent av kapaciteten slogs ut under operationen. Innan kriget var den totala 
kapaciteten dock nästan dubblerad mot vad behoven för hela det irakiska samhället och de militära 
styrkorna var, 680.000 fat per dag. Konsekvenserna av angreppen för den irakiska militären var 
dock begränsad. Flygvapnet förblev huvudsakligen outnyttjat under kriget, och förbrukade därmed 
inte något bränsle. Markstridskrafterna som var koncentrerade till Kuwait utnyttjade den inhemska 
raffineringskapaciteten vilket medförde att koalitionen angrep vissa oljelager även inne i Kuwait. 
Under den begränsade tid som markoperationer pågick var dock  bränslebrist inget som påverkade 
irakierna. Keany och Cohen menar dock att även om attackerna mot oljeförsörjningen inte gav 
några militära konsekvenser under Desert Storm, var angreppen motiverade med tanke på om Irak, 
med den fjärde största armen i världen, hade stått ut längre mot koalitionens markoffensiv.85 

Förstörelsen av Iraks massförstörelsevapen var även ett prioriterat mål innan kriget. 970 angrepp 
riktades mot denna kategori. Trots omfattande insatserna mot produktionsindustri och lagerhållning 
upptäcktes över 150.000 kemiska stridsmedel efter kriget. Dessa utnyttjades förmodligen inte på 
grund av rädsla för koalitionens förmåga till vedergällning, alternativt på grund av att den irakiska 
arméns artilleri utstått förluster då markoffensiven började. Operationen bidrog dock till att 
reducera Iraks massförstörelsekapacitet och minskade dess hot mot stabiliteten i regionen efter 
kriget.86 De irakiska scud-robotarna utgjorde ett hot mot koalitionen under hela kriget, trots 
insatserna som sattes in för att hindra dessa. Irakierna lyckades väl med att dölja de mobila 
avfyrningsramperna, vilket gjorde att exponeringstiden då de avfyrades var för kort för att 
koalitionen skulle haft möjlighet att bekämpa dem.87 

Den irakiska infrastrukturen angreps i form av järnvägsbroar och vitala delar av motorvägsystemet. 
Vid slutet av Desert Storm var 37 motorvägsbroar och 7 järnvägsbroar oanvändbara i Irak. 
Huvuddelen av den skadade infrastrukturen var försörjningslinjer till Kuwait.88  

83  Keaney, T. & Cohen, E s.60-61
84  Keaney, T. & Cohen, E s.233-234
85  Keaney, T. & Cohen, E s.61-66
86  Keaney, T. & Cohen, E s.69-71
87  Smedberg, M. s.320
88  Keaney, T. & Cohen, E s.234
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Strax innan markoffensiven började bedömdes att mellan 30%-50% av Iraks artilleri och 
pansarfordon var utslagna. Detta visades dock vara något av en överdrift. Detta spelade dock en 
mindre roll då den påverkan på moralen som koalitionens luftöverlägsenhet hade övergav sina 
fordon i stor utsträckning då flyganfall påbörjades.89 Koalitionens egna förluster uppgick till 49 
flygplan och 15 helikoptrar, majoriteten nedskjutna av det irakiska luftvärnet. Iraks flygvapen 
förlorade drygt 400 flygplan, majoriteten på backen, 35 flygplan sköts ned i luftstrider.90

3.4 Slutsatser av Instant Thunder från källor

Warden drar själv följande slutsatser från Instant Thunder kopplat i The Air Campaign. Här 
sammanfattade av författaren:91 

• Försvar mot flyganfall är exceptionellt svårt. Det är tveksamt om något flygvapen 
framgångsrikt skulle ha försvarat sig mot angreppet den 16 januari 1990.

• Irak förlorade kontrollen över luftrummet redan i de inledande minuterna av kriget. Därefter 
var de chanslösa.

• Schwarzkopf själv ansåg att luftmakt var ”nyckelförmågan” under operationen

• Det var fullt möjligt att direkt angripa Bagdad och där med degradera de inre delarna av 
systemet.

• Luftöverlägsenhet är nyckeln till strategiska operationer. Att enbart inneha lokal 
överlägsenhet är riskabelt då det i längden även kräver luftförsvar. 

• Det var inte nödvändigt att erövra territorium för att besegra irakierna.

• Numerär och kraftsamling är viktigt, men ny teknik som precisionsvapen och smygteknik 
gör att dessa begrepp kan definieras utifrån effekten av dem. Inte utav nummer av personal 
och maskiner involverade.

• Effekterna av angreppen mot ledningssystemen var bättre än väntat.

Keany & Cohen drar också ett antal slutsatser kopplat till nyttjandet av luftmakt under Desert Storm
vilka beskrivs nedan. De håller med om betydelsen av luftöverlägsenhet och hur väl koalitionen 
lyckades uppnå denna under inledningen av operationen. Om Wardens slutsatser var konceptuellt 
inriktade, skriver Keany & Cohen istället mer om de tekniska aspekterna av Instant Thunder.92

De benämner exempelvis precisionsvapen. Speciellt laserstyrda bomber och radarsökande robotar 
(High-Speed Anti-Radiation, HARM). Tillsammans med F-117 och dess smygförmåga kunde de 
laserstyrda bomberna användas effektivt över hela Irak för att nå de strategiska målen.93 F-117 
genomförde endast två procent av de totala uppdragen under Desert Storm, men lyckades ändå slå 
ut mer än 40 procent av de strategiska målen. Vidare belyser de hur dessa uppdrag kunde leverera 
hög effekt utan att använda sig av stora numerär av flygplan och bomber.  

89  Smedberg, M. s.313
90  Smedberg, M. s.314
91  Warden, J. The air campaign : planning for combat s.159-160
92  Keaney, T. & Cohen, E. s.202
93 Keaney, T. & Cohen, E s.191-193
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HARM-robotarna, som avfyrades från olika typer av plattformar, gick mot den strålning  irakiska 
radaranläggningar utstrålade och slog på det sättet effektivt ut det irakiska luftförsvarets förmåga att
styra sitt luftvärn effektivt. Bara vetskapen om dessa robotar medförde att många irakiska 
radaranläggningar medvetet hölls nedstängda.

Vikten av lufttankning är en annan teknisk förmåga som Keany & Cohen nämner. Det stora antalet 
flygningar som krävde lufttankning krävde 275 lufttankningsuppdrag per dag under konflikten. 
Utan dessa hade luftstridskrafterna inte haft räckvidd att slå mot Iraks strategiska tyngdpunkter i 
samma utsträckning, speciellt inte i Bagdad. 

Avancerad teknologi tillät även koalitionen att attackera även under mörka delar av dygnet, 
exempelvis med hjälp av infraröd utrustning. Detta utnyttjades för att hitta och slå mot dolda 
flygplan och stridsvagnar efter mörkrets inbrott, fortfarande uppvärmda av solstrålningen.94 Viktigt 
att påpeka var dock att irakierna var ofta lyckades undgå upptäckt och koalitionen attackerade ofta 
skenmål. Vid markoffensivens inledning var målet att 50% av de irakiska markstridskrafterna skulle
vara utslagna, detta mål infriades dock inte.95  

Instant Thunder har även utstått kritik på grund av den stora, och ofta tröga organisation som 
krävdes för att planera operationerna. Samordningen för operationen skedde genom en Air Tasking 
Order som sammanställdes under två dygn, varefter den skickades ut till förbanden tre dygn innan 
genomförande. Detta gjorde att flexibiliteten och möjligheten att utnyttja fördelaktiga lägen var 
svår. Operationens framgång byggde enligt vissa på att Irak förhöll sig som en passiv motståndare.96

3.5 Egna slutsatser av Instant Thunder

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att många av Wardens tankar i efterhand går att återfinna i 
brukandet av luftstridskrafterna under Instant Thunder.  Luftrumskontrollen var av yttersta vikt, 
luftöverlägsenhet är det mål som absolut först bör uppnås  för att ha möjlighet att genomföra 
parallella attacker över hela motståndarens system. Detta kan genomfördes genom en omfattande 
initial insats riktad mot radaranläggningar, ledningscentraler, flygfält och luftvärnsställningar. 

Parallella attacker genomfördes konsekvent enligt målvalen. Ledningen och dess stödsystem i 
Bagdad utsattes för påverkan; produktion och lagring av kemiska stridsmedel angreps; el- och 
oljeförsörjningen över hela operationsområdet reducerades kraftigt; delar av infrastrukturen som 
ledde in mot Kuwait förstördes och det irakiska luftförsvaret förstördes i princip redan under det 
första dygnet. Några riktade angrepp mot befolkningen genomfördes dock inte.

En viktig del av slutsatserna innefattar också att Wardens mål går att uppnå genom att kraftsamla 
effekt snarare än numerär. Med hjälp av högteknologiska vapen och vapenplattformar med 
smygteknik kan Wardens system attackeras även utan massiva insatser av flygplan. Även om 
konventionella stridsmedel var de som utnyttjades mest var det precisionsvapnen i form av 
laserstyrda bomber, HARM robotar och kryssningsrobotar som uppnådde de störst verkan kopplat 
till antal uppdrag under operationen.

En organisation som anfaller med hjälp av Wardens teori tenderar dock till att vara oflexibel då det 
omfattande planeringsarbetet tar mycket tid och resurser. Teorin kräver även dyra resurser som 
lufttankningsförmåga och eskorter med tillhörande elektroniska motmedelssystem.   

94 Keaney, T. & Cohen, E s.207
95 Keaney, T. & Cohen, E s.190-209
96  Smedberg, M. s.315
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4. Försvar mot Warden analyserat ur ett svenskt perspektiv

4.1 Inledning

Denna del av undersökningen syftar till att analysera vilka militära förmågor som krävs av en 
mindre stat för att  möta en motståndare vars tillvägagångssätt liknar det USA och dess koalition 
nyttjade under Instant Thunder. Dessutom undersöks vilken militär förmåga Sverige idag har att 
möta detta. Det svenska luftförsvaret, bestående av flygvapnet och luftvärnet är de centrala delarna 
som studeras. Krigföringsförmågan analyseras genom konceptuell och fysisk förmåga. Den 
konceptuella förmågan analyseras genom doktrinstudier och den fysiska förmågan delas upp i 
förmåga att upptäcka, bekämpa och överleva en motståndare. 

Flygvapeninspektören skriver i Flygvapnets utvecklingsplan för 2013-2022: 

”Våra förmågor och insatser skall stödja svensk säkerhetspolitik, vilken ytterst syftar till att 
bevara vårt lands fred och självständighet. Flygstridskrafterna skall bidra till att hävda vår 
territoriella integritet, hantera och förebygga kriser i omvärlden, försvara Sverige mot väpnat 
angrepp och värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. ”97

samt

”Flygvapnet skall ha förmåga att möta en kvalificerad motståndare över hela konfliktskalan och
kontinuerligt upprätthålla hög beredskap för insatser”98 

Här uttrycker Flygvapeninspektören i sin grundsyn att luftförsvaret skall ha förmågan att möta en 
kvalificerad motståndare även högst upp på konfliktskalan, vilket är fallet med en motståndare som 
nyttjar Wardens principer. Det svenska luftförsvaret kan därför ses som ett relevant studieobjekt för 
undersökningen.

4.2 Organisation 

Sveriges luftstridskrafter i insatsorganisation 2014
Stridsflygdivisioner 4
Luftvärnsbataljoner 2
Transportflygdivisioner 1
Helikoptrar 53
Strilbataljoner 1
Basbataljoner 2

Tabell 3: Sveriges luftstridskrafter i insatsorganisation 201499

Sveriges verkansförband av luftstridskrafter består idag av fyra JAS-39 divisioner och två 
luftvärnsbataljoner. Luftbevakning och ledning sker från en stridsledningsbataljon lokaliserad på två
platser. Markförbanden består av två basbataljoner som försörjer stridsflyget med skydd och 
underhåll. Övriga förband består av en transport och specialflygenhet samt en helikopterbataljon. 

97  Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan. s.16
98  Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan.  s.17
99  Anderson, B. s.49
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Transport och specialflygenheten har bland annat förmåga till luftburen transport, luftburen ledning 
och signalspaning. Den centrala ledningen utövas av flygtaktisk stab vid Försvarsmaktens 
Högkvarter.100 

4.3 Doktrin 

I denna del beskrivs delar av Sveriges olika doktrinära dokument som kan knytas till Warden, i syfte
att undersöka den konceptuella förmågan att försvara sig. 
Utgångspunkten i Wardens teori är den deduktiva tanken, vilken börjar med frågan varför ett krig 
ska bedriva, och vad som ska upnås. I Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin beskrivs väpnad 
strid, utifrån Clauzewitz modell, som en duell eller kamp mellan två aktörer i syfte att påtvinga 
motparten den egna viljan.101 

Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer beskriver och definierar även typer av luftoperativ 
kontroll. Luftherravälde kan likställas med Warden beskrivning av air supremacy och 
luftöverlägsenhet jämförs med air superiority. Den svenska doktrinen benämner även en lägre form 
av luftoperativ kontroll, fördelaktigt luftläge. Fördelaktigt luftläge är den lägsta formen av 
luftoperativ kontroll och kan innehas under begränsad tid eller i ett begränsat område. Denna nivå 
av kontroll är tillräcklig för att genomföra luftoperationer med begränsad risk från motståndaren.102 
Warden beskrev även air neutrality, situationen då ingen av aktörerna har något övertag på 
motparten i luftarenan.103

Doktrinen beskriver vidare att syftet med operationer i luftarenan är att uppnå egen eller bestrida 
motståndarens möjlighet till luftoperativ kontroll. Detta kan ske över ett område och över olika 
tidpunkter. För att klara av detta måste området övervakas och vid behov kunna påverkas av 
bekämpningssystem.104

Även Försvarsmaktens operativa doktrin stärker detta synsätt på luftoperativkontroll:

Vid väpnat angrepp mot Sverige inriktas flygvapenförbanden på att etablera 
luftöverlägsenhet alternativt bestrida motståndarens möjlighet till att etablera 
luftherravälde.105

Den operativa doktrinen beskriver vidare att syftet med luftoperativ kontrollen är att säkerställa 
skydd av befolkningen, samhällsviktiga funktioner och stöd för övriga delar av Försvarsmakten. 
Kontroll av luftrummet är en nyckelförutsättning för att skapa den handlingsfrihet som krävs för att 
uppnå taktiska, operativa och militärstrategiska målsättningar.106

100 Anderson, B. s.49
101 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. s.22
102 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.23
103 Warden, J. The air campaign : planning for combat s.10-20
104 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.40-41
105 Försvarsmakten. Operativ Doktrin. s.33
106 Försvarsmakten. Operativ Doktrin. s.34
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Figur 5: Vanliga typer av huvudmål beskrivna i DLuftO107

Målvalen som beskrivs i doktrin för luftoperationer härleds från moderna luftkrigsteorier. Dessa 
syftar till att genom direkta eller indirekta angrepp nå kedjereaktioner som påverkar motståndarens 
vilje eller förmåga att föra krig. 

Vidare beskrivs olika typer av luftoperationer, Sveriges förmåga att genomföra alla dessa typer är 
inte likställt med att de är omnämda i doktrinen. Detta beskrivs genom att vissa av operationerna  är
upptagma i utbildade syfte eller att de kan komma att genomföras tillsammans med andra 
luftstridskrafter i multinationella operationer.   
Luftförsvarsoperationer nyttjas för att etablera önskad grad av luftrumskontroll. Även här beskrivs 
kontroll av luftrummet som en av de viktigaste faktorerna vid militära operationer oavsett vilken 
arena de bedrivs i. Detta överensstämmer väl med Wardens tankar om att prioritera 
luftöverlägsenhet vid inledningen av en operation. 
Luftförsvarsoperationer delas enligt doktrinen in i offensivt luftförsvar och defensivt luftförsvar. 
Offensivt luftförsvar syftar till att hindra motståndaren till att verka i luftarenan, och därmed ha 
möjlighet att etablera luftöverlägsenhet. Offensivt luftförsvar nyttjas för att låta de egna 
luftstridskrafterna agera istället för att reagera på motståndaren. Vid offensivt luftförsvar finns även 
möjligheten att påverka alla delar i motståndarens luftförsvar, inte enbart de flygande plattformarna.
Offensiva luftförsvarsoperationer som genomförs är luftförsvarsattack, jaktsvep, jakteskort, SEAD 
och elektronisk attack.108

Defensivt luftförsvar beskrivs i doktrinen som ett, i likhet med Warden, svårare sätt att uppnå 
luftoperativ kontroll och skall nyttjas då offensivt luftförsvar misslyckats eller inte är möjligt att 
genomföra. Defensivt luftförsvar kan enligt doktrinen utföras för att skydda mot luftangrepp eller 
för att tillfoga motståndarens luftstridskrafter maximala förluster. Dessa hänger delvis samman. 
Defensivt luftförsvar genomförs av jaktförsvar, jaktskydd, beredskapsläge och spärrbana
Luftvärnet sorteras även under defensivt luftförsvar och nyttjas framförallt för god uthållighet.  
Enbart närvaron av luftvärn skapar en indirekt effekt i luftförsvaret då motståndaren måste nyttja 

107 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.53
108 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.53-56
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omfattande resurser för att minska risken vid operationer i operationsområdet. Luftvärnets 
operationer delas upp i inre och yttre punktskydd samt yttäckande luftvärn.109

Doktrinen beskriver vidare luftstridskrafternas insatsprinciper110 och hur de ska nyttjas. Kopplat till 
Warden kan kopplingar dras till Kraftsamlig, Initiativ, tempo och tidsanpassning samt 
Stridsekonomi. Detta beskrivs mer utförligt i analysen.

4.4 Analys av konceptuell förmåga

Inledningsvis beskrivs den deduktiva tanken i doktrinen och varför stater bedriver väpnade 
konflikter. Detta kan jämföras med Wardens egna beskrivning till varför stater bedriver krig, som 
även hämtats från Clauzewitz.

Vidare kan slutsatsen dras att Sverige doktrinära inriktning att bestrida en motståndares 
luftoperativa kontroll vid ett angrepp hamnar i direkt konflikt med en motståndares egna inledande 
operationer, vilka också är riktade mot att etablera egen luftöverlägsenhet. Denna inriktning är 
central för att lyckas försvara sig mot Warden. 

De beskrivna målvalen och motiven kan associeras till Wardens femringsmodell. I jämförelse med 
Warden beskriver dock inte doktrinen vilka av målvalen som är de viktigaste. Betraktas alla typer 
som likvärdiga förstärks behovet av parallell krigföring för att nå ett avgörande.

Vid analys av doktrinens insatsprinciper kan slutsatsen dras att kraftsamling definieras utifrån effekt
snarare än numerär av personal och materiel. Vid en mindre stats försvar mot en motståndare som 
nyttjar Wardens principer är kraftsamling en viktig faktor. Lyckas kraftsamling nyttjas korrekt kan 
stora förluster åsamkas motståndaren under en kort period. Något som även Warden enligt tidigare 
hävdar är en svaghet för en anfallande part.

Genom att nyttja initiativ, tempo och tidsanpassning optimalt så har den försvarande parten 
möjlighet att inneha en kortare beslutscykel än motståndaren och därmed tvinga angriparen till att 
reagera istället för att behålla initiativet. Under Instant Thunder visade det sig att koalitionen hade 
en lång beslutscykel t.ex. genom att ATOn tog flera dagar att sammanställa. En mindre mindre sttat 
som Sverige, med en mindre försvarsorganisation, kan ha förutsättningar för att lyckas med detta.

Utnyttjas principen om stridsekonomi korrekt medför även det fördelar för en försvarare mot 
Warden. Stridsekonomi syftar till balans mellan uppgifter, defensiv och offensiv. De avgörande 
faktorerna för denna avvägning är enligt doktrinen djup, täthet och förmåga hos luftförsvaret. Vid 
ett stort djup utsätts motståndarens flygstridskrafter för risk under en längre tid, det medför även 
större möjligheter för att upptäcka i god tid, och därmed bättre reaktionsförmåga. Ett stort djup 
kräver även en god försvarstäthet i form av sensorsystem, flygplan och och utspridda 
luftvärnssystem för att vara effektivt. Den sista faktorn som påverkar valet av defensiv och offensiv 
är förmågan hos de system som innehas. Här är teknikutvecklingen av stor betydelse. Här krävs 
exempelvis kvalificerade motmedel- och störningssystem, långräckviddiga vapen och smygteknik 
för att möta en kvalificerad motståndare.111

Sammanfattningsvis överensstämmer mycket av det som skrivs i doktrinen tillsammans med 
Warden. Att se fienden som ett system för att uppnå kedjereaktioner är ett exempel på detta. Som 
doktrinen är skriven finns det en ambition och tanke för hur Sverige ska försvara sig mot en 
motståndare som nyttjar Wardens principer. Viljan att inneha luftrumskontroll är här avgörande då 

109 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.56-59
110 För beskrivning av samtliga insatsprinciper se Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.82-94
111 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. s.87-94
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en motståndare inte utan en stor offervilja kan fortsätta sina offensiva operationer utan 
luftöverlägsenhet. 

Även förmågan att utnyttja luftstridskrafternas insatsprinciper för att tillfoga motståndaren 
maximala förluster och komma innanför dennes beslutscykel är exempel på goda metoder att 
försvara sig som en mindre stat. Ett problem med doktrinen är att den inte tar upp specifikt hur de 
svenska förmågorna bör nyttjas. Doktrinen beskriver mer hur luftstridskrafter allmänt nyttjas 
optimalt, exempelvis av en stormakt som har tillgång till samtliga förmågor och goda resurser. Detta
belyses exempelvis med exemplet på att inneha ett luftförsvar med alla tre kriterier på djup, täthet 
och förmåga uppfyllda. Om Sverige kan klara alla uppgifter beskrivna i doktrinen kopplat till 
nuvarande organisation och förmåga går att ifrågasätta. 

4.5 Förmåga att upptäcka

De markbaserade sensorer som det svenska luftförsvaret har att tillgå för att upptäcka en angripares 
luftstridskrafter är det långräckviddiga radarsystemet PS 861, en uppgraderad variant av PS860 från
2009, som ger en god radartäckning i tre dimensioner samt lång räckvidd på medelhög och hög höjd
på ett avstånd av cirka 250-300km.112 Anläggningarna är i huvudsak fortifikatoriskt skyddade och 
har även ett visst skydd mot telekrigsinsatser. För radartäckning på låg höjd nyttjas PS 871, även 
den en uppgraderad variant av PS 870 med ökat prestanda av räckvidd, upptäcktssannolikhet och 
teleskydd. Även denna sensor har fortifikatoriskt skydd.113 Även JAS 39 Gripen och ASC 890 
(Airborne Surveillance and Control) har förmåga att upptäcka mål med hjälp av egna luftburna 
sensorer. 

Stridsledningsförmågan i Sverige sker genom den strilbataljon som är fördelad till två platser i 
landet. Möjlighet till rörlig stridsledning finns från ASC 890 . De fasta ledningscentralernas 
förmåga att omgruppera finns beskriven i KFS. Strilbataljonen leder luftstridskrafterna på 
stridsteknisk nivå med stöd av det auktoriserade luftläge som övervakas dygnet runt. Ledning av 
flygstridskrafterna kan ske genom det NATO interoperabla systemet Länk 16.114 

4.5 Analys av förmåga att upptäcka   

En central del i att möta en motståndare som nyttjar Wardens principer är möjligheten att inte bara 
upptäcka vanliga flygplan även högteknologiska lufthot bör kunna identifieras. Exempel på detta är 
kryssningsrobotar och flygplan med smygteknik. Dessa system har sedan Kuwaitkriget fortsatt 
utvecklas, exempelvis genom räckvidd och precision för robotar. Denna utveckling medför 
förmodligen fortsättningsvis genombrott inom luftförsvarsområdet. Något som exempelvis belyses i
Luftförsvarsutredningen115 och i Försvarsberedningens Omvärdsanalys.116      

Kopplat till en angripare som nyttjar Wardens principer är förmågan till att upptäcka föremål med 
liten radarmålyta, exempelvis flygplan med smygförmåga och kryssningsrobotar viktig att inneha. 
Sammanfattningsvis har det svenska luftförsvaret en redundant sensorförmåga med olika typer av 
radarstationer samt luftburna plattformar i form av ASC 890 och JAS 39 Gripen. Med hjälp av 
flygande plattformar finns även möjligheten att upptäcka flygplan på avstånd. Det är dock svårt att 
analysera förmågan att upptäcka de mer kvalificerade hoten som kryssningsrobotar och flygplan 

112 Försvarsmakten, Spaningsradar 861, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-
teknik/ovrig-materiel-sensorer/spaningsradar-861/, [2014-05-06]

113 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan. s.38-39
114 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan.s.70-71
115 Luftförsvarskommitén. s.24-25
116 Försvarsdepartementet. (2013) Vägval i en globaliserad värld. Stockholm. SOU s.45-55
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med smygförmåga i denna studie.

4.6 Förmåga att bekämpa

I Sveriges fyra stridsflygsdivisioner ingår organisatoriskt 100 flygplan av typen JAS 39 C/D Gripen.
Flygplanet är  ett fjärde generationens flygplan av typen omnirole eller swingrole. Skillnaden från 
att vara ett flygplan av femte generationen ligger främst i att flygplanet saknar utpräglad 
smygförmåga. Omnirole innebär att flygplanet kan utföra flera uppgifter parallellt, jakt attack eller 
spaning. Vapenarsenalen består av radarrobotar (Rb 99 och METEOR) och IR-robotar (Rb 74, Rb 
98) för jaktstrid. För attack kan flygplanet bära ett antal olika typer av laser eller GPS styrda 
bomber samt sjömålsrobotar. Flygplanet har även en automatkanon.117 

Genom tillförsel av den nya radarroboten METEOR som planeras vara operativ i flygvapnet 2015 
ökar förmågan till luftoperativ kontroll vid jaktuppdrag, främst genom robotens räckvidd.118 
METEOR drivs av en ramjetmotor, vilken kan reglera kraftuttaget för att maximera prestanda samt 
är skyddad mot elektroniska motmedel119 Även kortdistansroboten Rb 98 (IRIS-T) är ett modernt 
vapensystem till hjälp för att upprätthålla luftoperativ kontroll. Rb 98 klarar av små svängradier och
är optimerad för att fungera med ett till piloten hjälmmonterat sikte. Med hjälp av rätt sensorer kan 
piloten bekämpa mål bakom det egna flygplanet.120

De två luftvärnsbataljonernas uppgifter är att skydda befolkningscentrum och verksamhet på 
marken mot angrepp från luften som flyg, helikoptrar eller robotar. Varje bataljon har två 
robotsystem. Det ena systemet är Rb 97 HAWK som består av fyra eldenheter och har en räckvidd 
på 40 kilometer. Det andra systemet är Rb 70 som består av ett tiotal eldenheter som vid god sikt 
har ett verkansavstånd på 3-4 kilometer121

4.7 Analys av förmåga att bekämpa

För att möta en motståndare som nyttjar Wardens principer krävs förmåga att bekämpa flertalet mål 
i luftarenan. Under Kuwaitkriget nyttjade den amerikanska koalitionen alla typer av 
flygstridskrafter. Från långsamtgående plattformar som drönare, skenluftmål, helikoptrar och 
lufttankningsflygplan till plattformar med överljudskapacitet som jaktflyg attackflyg och 
kryssningsrobotar. För att bekämpa dessa mål krävs en kvalificerad förmåga, dels av de 
vapensystem som levererar verkan, men även av de plattformar som levererar vapensystemen.  Att 
upprätthålla luftoperativ kontroll, är ett centralt mål kopplat till förmågan att bekämpa en 
motståndare som nyttjar Wardens principer. Avancerad teknik som möjliggör hög precision och 
räckvidd är viktiga egenskaper för bekämpningsförmågan.

Vid tillgång till samtliga plattformar ingående i Insatsorganisation 2014 har Sverige förmåga att 
initialt bibehålla luftoperativ kontroll vid ett angrepp. Ett stort antal plattformar möjliggör 
kraftsamling av resurserna till en viss tid eller plats samtidigt som en viss grundberedskap 
upprätthålls. En angripare måste då konstant planera för denna grundberedskap samt för risken att 
mötas av försvararens fulla resurser. 

117 Anderson, B. s. 56
118 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan. s.41
119 FMV, (2010-09-20), Meteor ger ökad förmåga till Gripen,  http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-

press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2010/Meteor-ger-okad-formaga-till-Gripen/, [2014-05-12]
120 FMV, (2011-09-21), Jaktrobot IRIS-T, Beskrivning, http://www.fmv.se/sv/Projekt/Jaktrobot-RB-98-IRIS-

T/Beskrivning/, [2014-05-12]
121 Anderson, B. s.56-57
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Sveriges förmåga att påverka en angripares baser och bakre områden är idag begränsad. Dels på 
grund av räckvidden på JAS 39 Gripen, men främst avseende de få vapensystem som idag finns 
tillgängliga. Jämför med Wardens typ III case som även enligt Warden själv är det absolut svåraste 
utgångsläget klara sig ur. Detta visar även historien genom Iraks passiva förlust under operation 
Instant Thunder. Om möjlighet finns att angripa motståndaren, jämför med Wardens fall typ I, finns 
förutsättningar att själv vara den agerande parten och därmed tvinga motståndaren till att omfördela 
resurser. Flygstridskrafternas offensiva natur kan då utnyttjas även som en försvarande part. Jämför 
med attackeskarden E1, som under kalla kriget stod som resurs direkt under ÖB (även kallad "ÖBs 
klubba"). E1 fanns till för att i rätt läge kunna utnyttja principen om kraftsamling och slå mot 
Sovjetunionens utskeppningshamnar.122 Denna förmåga saknar Sverige idag då ingen tillgång finns 
till kryssningsrobotar eller andra precisionsvapen med hög stand-off (förmåga för plattformen att 
verka från tillräckligt stora, säkra, avstånd). 

Sammanfattningsvis har Sveriges luftförsvar en god förmåga att initialt bibehålla den luftoperativa 
kontrollen vid ett angrepp. Flygstridskrafterna har ett stort antal plattformar med tekniskt 
avancerade vapensystem till hjälp. Försvar genom ett offensivt uppträdande är dock att föredra för 
att undvika att enbart reagera på motståndarens uppträdande. Den offensiva förmågan till att 
påverka en motståndares egna baser och bakre områden är begränsad idag med tanke på avsaknaden
av passande vapensystem. Försvarets uthållighet är dessutom begränsat med hänseende till 
numerären av dagens luftvärnssystem, dessutom har de inte tillräcklig räckvidd för att bidra till att 
skapa luftöverlägsenhet vid ett angrepp. Detta medför att möjligheten för flygstridskrafterna att vid 
ett angrepp själva välja tid och plats för kraftsamling begränsas.

4.8 Förmåga att överleva

Kopplat till att de inledande operationerna från en motståndare riktas mot luftrumskontroll blir det 
svenska luftförsvaret ett primärt mål. Sveriges stridsflygplan är idag baserade på tre stycken 
fredsflottiljer. I ett normalläge är de baserade i ett fåtal hangarer med ett lågt skydd mot 
bekämpning.123 De möjligheter till spridd basering som finns hanteras av de två basbataljonerna. 

Som jämförelse hade Sverige i 1988 års krigsorganisation, då försvaret var dimensionerat för ett 
nationellt angrepp, 32 stycken basbataljoner, samt omfattande förberedd infrastruktur för spridd 
basering till de cirka 350 flygplan som då ingick i organisationen.124 Flygstridskrafterna är  
begränsade till att operera från ett fåtal baser i landet, med hänsyn till resurserna de två 
basbataljonerna har att hantera spridd basering. Dessa baser blir inledningsvis högprioriterade mål 
för att uppnå luftoperativ kontroll av en angripare. Skyddet av dessa baser utgörs av basbataljonerna
och luftvärnsbataljonerna.

Jämförs de två luftvärnsbataljonerna i insatsorganisation 2014 med de 22 ingående i 1988 års 
organisation125 kan slutsatsen dras att luftvärnets förmåga att skydda flygbaserna mot angrepp från 
luften är begränsad. Antalet luftvärnsbataljoner innebär att förmågan att vidare bestrida en 
angripares luftoperativa kontroll generellt även den är låg. Detta är ännu tydligare om delar av 
luftstridskrafterna inledningsvis blir bekämpade.126 Utöver flygbaserna krävs även att övriga delar i 
luftförsvaret skyddas, exempelvis stridsledningscentraler och radarstationer. Dessa resurser får 
förlita sig till fortifikatoriskt skydd eller redundans i antal om inga luftvärnsresurser finns 

122 Anderson, B. 51-53
123 Andrén, K. s.56
124 Anderson, B. s.49-55
125 Anderson, B. s.49
126 Andrén, K. s.57
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tillgängliga. Dagens högteknologiska precisionsvapen har dock medfört att fortifikatoriskt skyddade
anläggningar, oberoende av skyddsnivå, inte längre är lika effektiva.127

Målval kopplat till den innersta ringen kan i Sverige exempelvis vara Regeringskansliet eller 
Högkvarteret. Även högt uppsatta politiska eller militära individer är möjliga målval. Hur 
statsledningen skyddas vid ett fullskaligt angrepp är något som omfattas av sekretess. Vilket gör 
analysen av detta svår i denna studie. En angripare kan därför som i fallet 1991, istället försöka 
störa kommunikationsmöjligheterna för ledningen. Detta kan ske genom angrepp på TV- och 
radiostationer, Försvarets telenät eller det Allmänna telenätet

Vid bekämpning av nästa nivå i Wardens femringsmodell hamnar energiförsörjningen i Sverige i 
fokus. Elektricitet är till skillnad från olja inget som lagras, för att komma åt elförsörjningen är det 
därför möjligt att angripa produktionen. Huvuddelen av den svenska elproduktionen sker via 
kärnkraft och vattenkraft. Sveriges 10 kärnkraftsreaktorer ligger vid Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals. Vid normal kapacitet kan dessa tre platser stå för hälften av Sveriges energibehov under 
ett år, 65-70 TWh (totala behovet är ca 140-150 TWh). Beroende på vattenmängd kan sedan 
vattenkraftverken producera mellan 50-75 MWh per år. Produktionen av vattenkraften sker i de 
norra delarna av landet samtidigt som behovet är störst i de södra delarna. Elförsörjningen är därför 
beroende av elnätets infrastruktur, stamnät, regionnät och lokalnät för att fungera.128 Försörjningen 
via stamnätet sker via enstaka kraftledningsgator, vilka är kopplade till några vitala knytpunkter där 
strömmen transformeras till en lägre spänning.129

Sverige har ingen egen produktion av råolja och är därför beroende av import via hamnar till 
raffinaderierna. Oljeimporten sker uteslutande via Göteborgs, Lysekils och Nynäshamns hamnar.130 
Därefter raffineras oljan i något av Sveriges fem stycken oljeraffinaderier131 Dessa platser är de mest
centrala i oljedistributionen och är helt beroende av luftförsvaret för skydd mot luftangrepp. Enligt 
lagen132 ska Sverige även lagra oljeresurser motsvarande ett 90 dagars stopp av import i enlighet 
med direktiv från Internationella Energirådet, IEA. Denna lagring sker av ett antal olika aktörer, 
däribland Försvarsmakten genom Försvarets Materielverk (FMV).133  Lagringen sker dock inte 
uteslutande i Sverige, aktörer kan få tillstånd att lagra denna beredskapsresurs utomlands. En 
nyckelresurs för att kunna verka uthålligt med luftstridskrafterna är tillgång raffinerat flygbränsle, 
även detta lagras av bland annat FMV.

4.9 Analys av förmåga att överleva

En motståndare som nyttjar Wardens principer angriper intensivt och med hjälp av parallella 
attacker försöka uppnå systemkollaps eller en tillräcklig degradering av systemet. Inledningsvis är 

127 Andrén, K. s.56-57
128Svensk energi, Elproduktion med god klimatprestanda, http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/ [2014-04-

23]
129 Svenska kraftnät, (2013), Svenska kraftnäts karta över det svenska kraftnätssytemet,  

http://www.svk.se/PageFiles/43862/SvKKraftsystemet2013CMYK.pdf [2014-05-21]
130 Trafik analys, Utrikes varutrafik,  http://trafa.se/PageFiles/10233/Utrikes%20NST2007%202008-2011.xls [2014-

04-23]
131 Svenska petroleum och biodrivmedel institutet, Raffinering av råolja, http://spbi.se/var-

bransch/produktion/raffinering-av-raolja/ [2014-04-23]
132 Sveriges riksdag. Lag (2012:806) om beredskapshållning av olja. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2012806-om-beredskapsla_sfs-2012-806/?bet=2012:806 [2014-05-23]

133 Energimyndigheten,  Förteckning över lagringsskyldiga för lagringsår 2013-2014, 
https://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs
%C3%B6rjning/Forteckning-lagringsskyldiga-20132014.pdf [2014-04-23]



Viktor Gottås Försvarshögskolan Sida 32 (39)
OP 11-14 Självständigt arbete i krigsvetenskap

2014-05-26

den luftoperativa kontrollen i fokus, varför målval kopplade till Sveriges luftförsvar är prioriterade. 
Problemen det innebär för en mindre stat att försvara sig mot parallella attacker innebär att den 
luftoperativa kontrollen är nyckeln till att förhindra angrepp. 

Vidare försöker en angripare påverka den politiska och militära ledningen. Erfarenheterna från 
Instant Thunder visar att detta kräver omfattande underrättelseresurser av motståndaren, då det är 
svårt att veta var ledningen befinner sig. Det kan i Sverige antas finnas en planering för hur 
ledningen skall skyddas vid ett angrepp, vilket gör det, precis som för koalitionens problem i Irak, 
svåråtkomliga för en motståndare.

Elförsörjningen är sårbar mot angrepp från luften. Sverige är idag dessutom mer beroende av 
elförsörjningen än vad Irak var 1991 med anledning av teknikutvecklingen. Även försvaret och 
speciellt luftförsvaret är beroende av fungerande elförsörjning, exempelvis för stridsledning av 
luftstridskrafterna. Genom relativt begränsade angrepp på elproduktion och stamnät är det lätt att 
tvinga det svenska försvaret att förlita sig på egen reservkapacitet och samtidigt slå ut stora delar av 
samhället. Ett angrepp på elförsörjningen skulle det få konsekvenser på hela systemet ur ett 
perspektiv från Wardens femringsmodell.

Slutsatsen kopplat till oljedistributionen är att den i vid ett angrepp inte innebär någon vital 
påverkan kortsiktigt. I likhet med Irak 1991 bör det inte ge några omedelbara militära konsekvenser 
vid ett angrepp. Tillgången på lagrat flygbränsle måste hållas opåverkad, då detta är en kritisk resurs
för förmågan att försvara sig med luftstridskrafterna. Utvidgas senare konflikten tidsmässigt, eller 
om stöd från utländska stridskrafter är aktuellt, medför utebliven bränsletillgång konsekvenser. 
Detta är möjligt gör en motståndare att uppnå genom angrepp på ett fåtal sårbara mål i landet.

Kopplat till ring tre och fyra i Wardens system har ingen empiri presenterats. Slutsatserna från 
Instant Thunder innebär dessutom att dessa delsystem inte är prioriterade. Sveriges infrastruktur 
kan kan dock angripas genom attacker mot exempelvis hamnar, järnvägar, kraftledningar eller 
transformatorstationer. Angrepp mot befolkningsringen kan även förekomma, dock genomfördes 
inga angrepp riktade mot befolkningen som helhet av koalitionen under Kuwaitkriget, vilket medför
att ingen empiri kopplat till befolkningen presenterats. Wardens tankar att påverkan mot denna ring 
är moraliskt förkastligt, oförutsägbart, och tidsödande backar upp slutsatsen att en motståndare 
undviker denna ring vid ett angrepp.

Sammanfattningsvis är det en utmaning för det svenska luftförsvaret att möta en angripare som 
använder Wardens principer. Störst är bristen kopplat till det uthålliga luftförsvaret som främst 
utgörs av luftvärnskapaciteten. Oavsett kvalitet på det svenska luftvärnet kan de två 
luftvärnsbataljonerna endast skydda enstaka mål i Sverige. Det medför att övriga mål måste skyddas
med hjälp av flygstridskrafterna. Tyngdpunkten för ett  framgångsrikt försvar förlitar sig då på den 
förmåga som de fyra stridsflygdivisionerna har att bibehålla luftoperativ kontroll över Sverige. 
Bristen på förmågan till spridd gruppering för flygstridskrafterna är ytterligare en svaghet för att 
bibehålla den luftoperativa kontrollen. De fåtal baser som stridsflyget kan operera från blir mål av 
stor vikt för en angripare. Om prioritet riktas mot att skydda flygbaser krävs resurser från luftvärnet.
Vilket medför att övriga delar av luftförsvaret blir sårbara, exempelvis stridsledningscentraler och 
radarstationer. Dessutom är övriga målval enligt femringsmodellen såsom ledning, elförsörjning, 
oljedistribution, infrastruktur och eventuellt befolkning sårbara för angrepp.
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5. Avslutning

5.1 Resultatdiskussion

Under analysen har en slutsats dragits att vid försvar mot en angripare som nyttjar Wardens teori är 
förmågan till luftrumskontroll vital. Sveriges förmåga till uthållig luftrumskontroll begränsas av 
luftvärnets och basbataljonernas omfattning. I denna resultatdiskussion presenteras förslag på vad 
som krävs av ett luftvärn vid försvar samt vad de nuvarande bristerna innebär. Därefter diskuteras 
något om de moraliska faktorerna i krigföringsförmågan som tidigare avgränsats i denna studie. 
Slutligen presenteras några förslag på vad mer som kan påverka resultatet av studien.

Sveriges luftvärn börjar idag föråldras och behöver ersättas med nya system.134 Detta krävs för att 
fortsatt förmåga att bekämpa högteknologiska mål som kryssningsrobotar och flygplan med låg 
radarsignatur. Ett mer omfattande luftvärn krävs även för att bidra med tillräcklig uthållighet till den
luftoperativa kontrollen. Ett nytt långräckviddigt luftvärnssystem skulle även möjliggöra att resurser
från luftstridskrafterna kan nyttjas för exempelvis attack eller spaning istället för att upprätthålla 
luftoperativ kontroll. Inom NATO har flertalet medlemsländer ersatt HAWK med systemet Patriot 
som har en räckvidd upp till 170 kilometer och kan verka mot ballistiska robotar.135 Någon 
ersättning till dagens svenska luftvärnssystem finns idag inte beslutat.

På grund av luftvärnets begränsade omfattning blir det även en utmaning att skydda de målval som 
en angripare kan angripa utifrån Wardens systemteori. Dessa mål tvingas då förlita sig till det skydd
som finns, exempelvis det fortifikatoriska skydd som finns för radarstationer och 
ledningsfunktioner. Dagens avancerade precisionsvapen innebär dock att fortifikatoriskt skydd inte 
alltid är tillräckligt. Detta innebär att övriga målval som exempelvis elförsörjning och 
oljeförsörjning står helt utan skydd och kan genom ett angrepp på ett antal centrala delar reducera 
Sveriges kapacitet avsevärt. Speciellt elförsörjningen är känsligt för påverkan, under Kuwaitkriget 
innebar detta stora problem för Irak redan under de inledande angreppen.

Grunden i den tidigare analysen utgår från de faktorer som, enligt svensk militärstrategisk doktrin, 
utgör den totala krigföringsförmågan hos en organisation. De moraliska faktorerna har inte 
analyserats närmare i denna studie, frågeställningen i arbetet har utgångspunkt i att det är en 
försvarssituation som råder, varvid de moraliska faktorerna ofta är starka. Exempelvis de legala 
delarna av en konflikt innebär att världssamfundet förmodligen står bakom angripen nation. Även 
om detta inte innebär hjälp militärt, kan det stärka de moraliska faktorerna vid ett försvar. Även 
viljan att försvara sitt eget hem och det egna landets värderingar vid ett fullskaligt angrepp bedöms 
stärka dessa faktorer. De moraliska faktorerna är värda att studera, precis som Fadoks kritik av 
Wardens systemteori pekar på. En angripare skulle mycket väl kunna försöka påverka denna del av 
ett lands krigföringsförmåga. Detta går att jämföra med att påverkan av Wardens befolkningsring. 
Warden själv menar att detta är ett opålitligt målval med oförutsägbara resultat. Det går inte heller 
att återfinna denna typ av påverkan under fallstudien av Instant Thunder, varför de moraliska 
faktorerna av Sveriges försvarsförmåga inte heller har analyserats närmare i denna studie.

Det finns en rad faktorer som kan påverka resultatet av frågeställningen, exempelvis är förmågan att
bekämpa avancerade lufthot som kryssningsrobotar och flygplan med smygförmåga central för att 
möta Warden. Denna förmåga har inte genomgående kunnat analyseras med det tillgängliga 
materialet. Det finns även en del områden som inte undersökts utförligt i studien, exempelvis den 

134 Anderson, B. s.56-57
135 Anderson, B. s.56-57
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reella tillgången på de plattformar som finns upptagna i insatsorganisation 2014. Begränsningar på 
detta kan vara tillgången av utbildade piloter eller reparationer och annan service. Personaltillgång 
och kompetens i övriga delar av luftförsvaret, är även det en central del av den totala förmågan som 
är viktig att ta upp för att bedöma den totala försvarsförmågan.  

5.2 Sammanfattning och svar på frågeställningar

Denna studie syftar till att undersöka om den svenska Försvarsmakten har tillräcklig militär 
förmåga för att möta en angripare som nyttjar Wardens principer. För att svara på detta ställs tre 
delfrågeställningar i inledningen av arbetet. Nedan sammanfattar författaren det som skrivits i 
arbetet för att ge svar på frågeställningar samt det huvudsakliga syftet med studien. 

Den inledande teoridelen syftar till att besvara den frågeställningen, vilka delar är de centrala i 
wardens teori kring luftmakt?

För att nyttja Wardens teori utgår tankesättet från ett deduktivt perspektiv. Det krävs ett politiskt mål
och en politisk vilja att nyttja väpnade styrkor som ett medel att nå dessa mål. Målen uppnås genom
att påverka motståndarens ledning. Ledningen är dock bara en del av ett system om en motståndare 
betraktas med Wardens femringsmodell. De fem ringarna bildar tillsammans det system ur det 
perspektiv en motståndare bör betraktas. Ledningen är innerst och den mest centrala delen i detta 
system, men även den mest skyddade och svåråtkomliga. Därför krävs påverkan på de övriga 
ringarna för att degradera det totala systemet till önskad nivå eller till systemkollaps. Parallella 
attacker mot motståndarens tyngdpunkter i de olika ringarna bör nyttjas för att påverka systemet 
effektivt. Detta då en försvarare får svårt att kraftsamla sina resurser till att skydda en viss del av 
systemet.

Luftstridskrafter är enligt Warden det mest optimala instrument att nyttja för denna typ av 
krigföring. Luftstridskrafternas offensiva karaktär och luftarenans egenskaper gör att de ofta kan nå 
de tyngdpunkter som enligt Warden finns hos en stat. En angripande stat har dock sällan sådana 
resurser att de kan bortse från egna förluster. Speciellt vid parallell krigföring är den anfallande 
parten känslig för förluster då det är intensiv period av operationer. För att nå motståndarens 
tyngdpunkter krävs därför luftöverlägsenhet i operationsområdet, varför luftoperativ kontroll alltid 
bör vara ett prioriterat mål vid inledningen av en operation. 

Nästa del i arbetet avhandlar operation Instant Thunder under Kuwaitkriget. Operationen analyseras
för att ge svar på frågan: Hur nyttjades luftstridskrafterna under luftoffensiven Instant Thunder i 
Kuwait 1991 kopplat till Warden?

Luftrumskontrollen var av stor betydelse och hade högsta prioritet vid inledningen av 
operationerna. Det irakiska luftförsvaret sattes ur spel redan första dygnet efter attacker mot 
flygbaser, radarstationer och stridsledningscentraler. Vidare genomfördes parallella attacker mot 
mål i alla Wardens ringar. Både den militära och civila ledningen attackerades i Bagdad, främst 
genom attacker mot lednings- och kommunikationscentraler. Även myndighetsbyggnader och 
TV/radio-stationer angreps med begränsade resultat. Vidare angreps strömförsörjning, 
oljeförsörjning samt vital infrastruktur kopplat till de försörjningslinjer som fanns in till Kuwait. 
För att angripa dessa mål nyttjades avancerade vapensystem med hög precision som 
kryssningsrobotar, radarstyrda robotar och laserstyrda bomber. Även om konventionella bomber var
i majoritet när det gäller den sammanlagda leveransen av vapenmakt stod precisionsvapen för en 
betydande del av de utslagna målen, speciellt de som kan kopplas till Wardens teori. Flygplan med 
smygteknik, nyttjades frekvent som plattform för dessa vapensystem under operationen. Detta är 
även vad Warden menar en form av kraftsamling, där effekt ersätter numerär.
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För att lyckas med denna operation som även innefattade hundratals konventionella flygstridskrafter
för jakt- och attackupdrag, krävs en stor försörjningsorganisation med omfattande 
underättelseinhämtning, lufttankningsförmåga och eskort med avancerad SEAD-förmåga. Storleken
på en sådan organisation kan göra den oflexibel. Detta utnyttjade dock aldrig irakierna då de höll 
sig passiva under hela kriget, efter att luftrumskontrollen tidigt förlorats.        

I den sista delen av studien analyseras Sveriges försvarsförmåga kopplat till Warden för att ge svar 
på den sista frågan samt studiens huvudfrågeställning. Vilka militära åtgärder krävs, med hänsyn 
till de slutsatser som kan dras från operation Instant Thunder, för att möta Warden? Samt uppfyller 
det svenska försvaret de militära krav som ställs för att möta Warden?

För att försvara sig mot en angripare ur ett konceptuellt perspektiv är en doktrinär idé för hur de 
fysiska resurserna ska utnyttjas mot de hot som Wardens teori innebär av vikt. Betydelsen av den 
luftoperativa kontrollen är den mest centrala, utan luftrumskontroll kan inga av Wardens mål kan 
anfallas utan risk för förödande förluster. Flygstridskrafternas offensiva karaktär bör även utnyttjas 
för att undvika den situation som Irak försattes i 1991, att enbart kunna reagera på koalitionens 
operationer. Att kunna nå en motståndares baser och bakre områden gör att motståndaren måste 
prioritera resurser till det egna territoriet. 

Doktrinärt har Sverige goda förutsättningar för att försvara sig mot en sådan angripare. 
Flygvapenförbanden skall enligt operativ doktrin inledningsvis inriktas mot luftoperativ kontroll. 
Denna inriktning är central vid ett försvar mot Wardens teori, då en motståndare inledningsvis gör 
allt för att bestrida detta. Även effektivt utnyttjande av luftstridskrafternas insatsprinciper möjliggör
kraftsamling av luftstridskrafterna för att påverka en motståndare kraftigt under en kort period. 
Insatsprinciperna trycker även på vikten att komma innanför motståndarens beslutscykel.

För att analysera den fysiska förmågan att klara av de uppgifter och inriktningar som beskrivs 
doktrinärt, bryts denna ner i förmåga att upptäcka, bekämpa och överleva. Teknikutvecklingen 
medför idag ännu större krav på sensorer som kan upptäcka avancerade lufthot som 
kryssningsrobotar och flygplan med smygteknik. Sverige har idag flera plattformar för att utföra 
detta samt ett stridsledningssystem som övervakar dessa. De sensorer som idag nyttjas av Sverige är
moderna och uppdaterade. Exakt hur kvalificerade dessa sensorer är för att upptäcka dessa mål är en
central förmåga vid försvar mot Warden.    

För att möta Warden krävs en omfattande förmåga att bekämpa flygstridskrafter, speciellt vid det 
inledande intensiva skede som är inriktat mot de egna luftförsvaret. Men det krävs även förmåga till
en uthållig bekämpning över hela det egna territoriet. Sverige kan vid ett angrepp nyttja det egna 
antalet plattformar av flygstridskrafter till att kraftsamla mot en angripares inledande operationer i 
kampen om den luftoperativa kontrollen. Detta i syfte att tillfoga motståndaren tillräckligt stora 
förluster att viljan till att fortsätta operationerna bryts. Den nya jaktroboten METEOR är ett 
vapensystem väl anpassat till detta syfte. 

Tyvärr begränsas försvaret av möjligheten till skydd och spridning av de egna flygstridskrafterna. 
Om en angripare har svårt att påverka flygstridskrafterna på marken på grund av spridning och 
exempelvis luftvärnsskydd ger det försvararen möjlighet att själv välja när och var de egna 
resurserna ska kraftsamlas. Detta måste en angripare beakta i planeringen inför varje enskild 
operation. För att uppnå det krävs en utbyggd infrastruktur för spridd basering, fler basbataljoner 
som kan underhålla flygplanen samt ett mer omfattande luftvärn till skydd för dessa resurser. 

Samma tankesätt gäller förmågan att påverka motståndarens baser och bakre områden. Då 
kvalificerade vapensystem för detta saknas, exempelvis egna kryssningsrobotar, ger detta en fördel 
för motståndaren, som inte behöver nyttja egna resurser till skydd av de egna baserna. 
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Vid försvar mot Warden behövs även en försvarsplanering mot de parallella attacker som riktas mot 
egna tyngdpunkter enligt Wardens fem ringar. I Sverige erhåller flertalet av dessa mål inte något 
uthålligt militärt skydd, det innebär att försvaret av dessa mål är starkt knutet till den luftoperativa 
kontroll som flygstridskrafterna inledningsvis kan upprätta och därefter bibehålla. Elförsörjningen i 
Sverige är ett exempel på ett målval enligt femringsmodellen vilket är sårbart för påverkan.

5.3 Slutsats

För att framgångsrikt försvara sig mot en angripare som nyttjar Wardens teori finns behovet av 
några vitala förmågor. Främst krävs förmåga till luftoperativ kontroll, denna upprättas genom  
tillgång till avancerad teknik, exempelvis sensorsystem vapensystem och vapenplattformar. Centralt
är att dessa har förmåga att verka uthålligt och över stora ytor. Det krävs även försvarsplanering av 
egna tyngdpunkter för att inneha förmåga att möta parallella attacker. 
Av det material som analyserats i denna studie är den sammanfattande slutsatsen att det är en 
utmaning för Sveriges försvar att idag möta en motståndare som nyttjar Wardens principer. Sverige 
har en konceptuell förmåga för hur dess resurser ska nyttjas, det finns också förmåga hos 
luftstridskrafterna att inledningsvis bibehålla luftoperativ kontroll. De största bristerna för att 
framgångsrikt kunna möta en angripare som nyttjar sig av Wardens teori ligger framförallt i den 
uthålliga förmågan till luftrumskontroll. Luftvärnets omfattning och dess brist på långräckviddig 
förmåga är den största anledningen till detta. Även bristen till spridd gruppering av 
luftstridskrafterna och skydd av dessa är en svaghet. 

5.4 Förslag till vidare studier      

För vidare analys ur det doktrinära perspektivet pågår det i skrivande stund ett arbete för att utforma
ett Reglemente för luftoperationer136 som tillsammans med Försvarsmaktens operativa doktrin och 
militärstrategiska doktrin ska ersätta den nuvarande doktrin för luftoperationer från 2005. Det 
reglementet kommer, när det publicerats, vara ett dokument för vidare analys av denna del i studien.
Ett annat förslag till vidare studier är att vidga undersökningen från det militära försvaret till att 
innefatta totalförsvar. En sådan undersökning kan ge svar på hur sårbart samhället är i sin helhet för 
ett angrepp av Wardens typ. Studien skulle kunna djupare analysera sårbarheten och 
konsekvenserna vid angrepp hos exempelvis den civila ledningen, landets olje- & elförsörjning. 
Även den psykologiska robustheten hos befolkningen är något som kan studera. Ytterliggare 
alternativ kan vara att undersöka om försvarsförmågan mot Wardens teori förbättras vid ett 
samarbete, exempelvis mellan de nordiska länderna. 

136 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan. s.76
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