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”Warden och den irreguljära konflikten” 

Har Wardens teorier spelat ut sin roll? 
 
 

Sammanfattning: 
Johan A. Warden tog fram sin modell om motståndaren som ett system för att 
genom denna hitta dess svagheter. Modellen visade sig vara mycket användbar 
inom mellanstatliga konflikter och var mycket effektiv vid planerandet och 
genomförandet av USA:s offensiv mot Irak under inledningen av Gulfkriget. Men 
kopplat mot irreguljära konflikter har Wardens modell stött på mycket kritik då 
den anses spelat ut sin roll och därför inte längre kan anses applicerbar vid 
planerandet av luftoperationer inom denna typ av krigföring. Denna uppsats skall 
se om det är precisionsvapen och användandet av dessa som räddar kvar Warden 
inom planeringen av luftoperationer inom irreguljär krigföring.  
 

Nyckelord:  
Precisionsvapen, John A. Warden, Fienden som ett system, Doktrin för 
luftoperationer, Irreguljär krigföring 
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 “Warden and irregular warfare” 

Have Warden played out his role? 
 

Abstract: 

John A. Warden developed the Five ring model and the enemy as a system. These 
models where used as a tool to find the enemies weak points. These models 
proved useful in a conventional conflict, and where very effective during the 
planning and execution of Operation Desert Storm.  In recent times Wardens 
theories has been a subject of a debate, stating that they have played out there 
role as an effect of irregular warfare. This essay is going to try to see if it is 
precision-guided munitions that save Wardens theories in the fields of modern 
air-warfare planning in irregular warfare. 
 

Key words: 

John A. Warden, The enemy as a system, precision-guided munitions, irregular 
warfare. 
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1 Inledning 
 

1.1 Motiv och bakgrund 

John A. Warden skrev The Air Campaign: Planning for Combat i slutet av 1980-talet. I denna 
bok presenterade Warden en modell att planera framtida luftmaktsoperationer sett ur ett 
strategiskt/operativt perspektiv.  Modellen utgår från att militära planerare skall se 
motståndaren som ett system bestående av flera delsystem.  
 
Wardens modell var en slags strategisk/operativ doktrin, en doktrin som om den följdes rätt 
skulle kunna leda till seger i kriget utan att behöva möta fiendens markförband i en utdragen 
markoffensiv.1 
 
Dessa teorier hade stort inflytande vid planerandet av USA:s insats under Gulfkriget och 
visade sig vara en mycket effektiv planeringsmetod, den amerikanska insatsen mot Irak var 
en enorm framgång för det amerikanska flygvapnet då de under den inledande fasen slog ut 
stora delar av det irakiska mark- och luftförsvaret.2  
 
När Warden utvecklade sin modell var användandet av precisionsvapen utbrett inom 
luftmaktsutövandet runt om i världen.  Det var till stor del precisionsvapen som kom att 
användas under den inledande luftoffensiven mot de irakiska markstyrkorna samt dess 
ledningsstruktur.  
 
Genom precisionsvapen har luftstridskrafternas förmåga att verka mot en motståndare 
utvecklats och förändrats. Nu kan luftstridskrafter med mycket hög noggrannhet slå mot mål 
med en begränsad vapeninsats vilket tidigare inte var möjligt. Tidigare krävdes det ett stort 
antal flygplan samt ett stort antal bomber för att ge sannolikhet till träff på mål. 
Precisionsvapen har möjliggjort för luftstridskrafterna att med enstaka flygplan få preciserad 
verkan mot flera separata mål vid samma uppdrag.3  
 
Dock har förutsättningarna förändrats sedan Gulfkriget, krig av idag inte längre 
mellanstatliga med tydliga strukturer och tydliga mål som det var inför Gulfkriget. Det är nu 
reguljära och irreguljära styrkor som för ett asymmetriskt krig, denna asymmetri ligger i 
bland annat resurser och teknik. Tydligt exempel på detta är kriget i Afghanistan.4 Det är nu 
irreguljära konflikter som genomförs.  
 

                                                      
1
 Budiansky, Stephen(2004), Air Power - The men ,machines and ideas that revolutionized war, from Kitty hawk 

to Iraq, New York, Penguin Group s.414 
2
 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, Lincoln, toExel, s.147-149 

3
 Budiansky, Stephen(2004), Air Power - The men ,machines and ideas that revolutionized war, from Kitty hawk 

to Iraq, New York, Penguin Group s.423 
4
 Shultz, Richard H. & Dew, Andrea J. (2009), Insurgents, Terrorists and Militias – The Warriors of 

Contemporary Combat, New York, Colombia University Press, Kap 6, vilket berör kriget I Afghanistan 
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Detta har medfört en debatt om att Wardens modell har spelat ut sin roll inom dagens 
planeranden och genomföranden av luftstridsoperationer. Har precisionsvapen visat sig 
användbara inom irreguljära konflikter och därigenom medfört att Wardens modell också är 
applicerbar inom denna typ av konflikt. 

1.1.1 Avgränsningar 

Denna uppsats förutsätter att läsaren innehar viss bekantskap med militär terminologi. 
 
Användandet av Warden och precisionsvapen kommer att läggas inom irreguljära konflikter, 
detta begrepp kommer att vidareutvecklas i stycke 2.2.  
 
Begreppet precisionsvapen och dess definition är relativt tiden det användes blir det ett 
mycket tolkningsbart begrepp, därför kommer det i denna uppsats att sättas upp en 
definition för begreppet. Denna definition kommer att finnas bifogad i bilaga 1.  
 
Kopplat mot den teori som kommer att användas kommer denna uppsats att utgå från 
Warden och den teori som beskriver motståndaren som ett system.  
 

1.2  Problemformulering 

I Wardens modell läggs stor vikt vid att de egna luftstridskrafterna skall hålla ett högt tempo 
vilket tydligt speglades i luftmaktsanvändandet i Gulfkriget då det genomfördes över 1000 
flyguppdrag den första veckan.5 Merparten av dessa riktades mot ledningsstrukturen, 
underhållskedjan och infrastrukturen som denna var beroende av.  
 
Men inom den irreguljära konflikten har de förutsättningar som tidigare var viktiga 
förändrats. För denna typ av konflikter krävs det god precision, både ekonomiska faktorer 
men även risken för oönskad sidoeffekt påverkar detta. Det är inte längre rimligt att 
genomföra liknande operationer som tidigare under Andra världskriget där det släpptes flera 
hundra, ibland tusentals bomber för att garantera verkan mot målet. 6  
 
Precisionsvapen är den teknik som revolutionerat luftmaktsutövandet mest de senaste 
årtiondena. De har för luftstridskrafterna möjliggjort precis verkan både i tid och rum, vilket 
inneburit ökade resurser för luftstridskrafterna att verka mot markmål. Dock har den ökade 
precisionen medfört ett ökat behöv av informationsinhämtning, den minskade verkan sett 
till varje operation som genomförs kräver att varje släppt bomb måste träffa sitt mål för att 
ge efterfrågad verkan.  
 
Har kritikerna rätt, har Wardens modell spelat ut sin roll i och med den irreguljära konflikten, 
eller har användandet av precisionsvapen inneburit att Wardens modell fortfarande går att 
applicera på konflikter av idag? 
 

                                                      
5
 Budiansky, S(2004), Air Power - The men ,machines and ideas that revolutionized war, from Kitty hawk to 

Iraq, s.423 
6
 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, Lincoln, toExel, s 147 
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1.2.1 Syfte 

 
Wardens modell kritiserats för att inte vara tillämpbar i dagens konflikter skall denna uppsats 
pröva om Wardens modell är applicerbar på irreguljära konflikter genom användandet av 
precisionsvapen. 
 

1.2.2 Frågeställningar 

 Hur kan precisionsvapen användas i irreguljära konflikter och vilken betydelse har 
precisionsvapen sett till denna form av konflikt? 

 Hur återspeglas användandet av precisionsvapen i doktrinen för luftoperationer? 

 Har luftstridskrafterna haft tendenser att överskatta precisionsvapen? 

 Hur påverkar precisionsvapen användandet av Wardens modell inom irreguljära 
konflikter? 

 

1.2.3 Tidigare forskning 

Det ett stort utbud av tidigare forskning riktat mot Warden och irreguljära konflikter. På 
Försvarshögskolan har det skrivits en uppsats där Wardens modell om motståndaren som ett 
system appliceras mot Al Qaida. Denna uppsats har inte samma frågeställning som denna, 
dock berör de samma ämne då båda diskuterar kring irreguljär krigföring. 
David S. Fadok diskuterar i John Boyd and John Warden: Airpower´s Quest for Strategic 
Paralysis kring de svårigheter som kan uppstå när Wardens modell tillämpas på en irreguljär 
konflikt.   
 
Phillip S. Meilinger berör användandet av precisionsvapen i boken Air war – Theory and 
Practice där han påvisar den stora förändringen precisionsvapen har inneburit för 
luftstridskrafterna och med vilka resultat detta återspeglas i användandet av dessa. 
 
Dock har författaren ej hittat någon tidigare forskning som belyser Wardens modell kopplat 
mot irreguljär krigföring och ser precisionsvapen som den faktor som lett till att Warden 
fortfarande kan anses som aktuell.  
 

1.3 Metod och disposition 

1.3.1 Metod 

Inledningsvis kommer det att genomföras en kvalitativ textanalys7 av Johan A. Wardens teori 
varefter de centrala delarna kommer att redogöras.  
 
Gällande begreppet irreguljära konflikter, görs en deskriptiv undersökning8 i syfte att 
förklara vad begreppet innebär. 

                                                      
7
 Esaiasson, Peter, (2007), Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, 

Nordstedts Juridik AB, tredje upplagan, s. 237 
8
 Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur, tredje upplagan s.32 
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Det kommer även att göras en kortare deskriptiv undersökning av begreppet 
precisionsvapen för att förklara och skapa uppsatsens definition för detta begrepp, detta 
krävs då begreppet är relativt i sin natur. Denna definition kommer att presenteras i bilaga 1. 
 
Dessa metoder lägger grunden för att besvara den ställda frågeställningen. 
 

1.3.2 Disposition 

Uppsatsen kommer inledningsvis att beskriva ur ett bredare perspektiv vad de olika 
begreppen och teorierna innebär. Detta för att ge läsaren en större förståelse i vad det är 
denna uppsats kommer att diskutera kring.   
 
Avgränsningar görs för att komma fram till en frågeställning anpassad för att kunna besvaras 
inom utsatt tid.  
 
Teori och empiri kommer sedan att beskrivas och belysas för att kunna knytas an mot den 
ställda frågeställningen. Resultatet kommer sedan att analyseras i syfte att ge en ökad 
helhetsbild.  
 
Tolkning och diskussion av resultatet kommer sedan att diskuteras för att se forskningen ur 
ett större perspektiv.  
 

1.3.3 Källkritik 

John A. Wardens bok The Air Campaign: Planning for Combat, kommer att vara central och 
användas för att få förståelse för den modellen kommer det att vara en primär källa för 
denna uppsats. Dock skall det tas i beaktande att denna teori har varit ett ämne för debatt 
gällande dess empiri. Wardens teori anses bland andra teoretiker snarare vara hypoteser 
som ställts mot scenarion utvalda för att passa in och stärka Wardens påståenden.9 Wardens 
modell kommer att knytas an mot andra luftmaktsteoretiker för att få en bredare bild av 
denna modell och dess användande. 
 
Vad gäller skapandet av en för uppsatsen ställd definition gällande precisionsvapen kommer 
det här inte att vara lika lätt att få tag i primärkällorna. Dock finns det uppgifter på Internet. 
De som väljs kommer att prövas för att se om dessa är tillförlitliga för att anses som 
användbara för denna uppsats.  
 
Detsamma gäller begreppet irreguljära konflikter, det kommer att bli en analys av begreppet 
och de fakta som finns att tillgå inom ämnet. Begreppet är komplext och bestående av 
många faktorer därför kommer inte alla dessa att kunna tas i beaktande tiden inte ger 
förutsättningar för detta.  
 

                                                      
9
 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2005), Militärteorins Grunder, Stockholm, Försvarsmakten, s.267 
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2 Teori 
 
I detta avsnitt kommer Wardens teori inledningsvis att skildras genom en kvalitativ 
textanalys för att skapa den förståelse om denna teori som behövs i uppsatsens senare 
diskussion. Detta genomförs för att skapa förutsättningar att läsaren utan förkunskap skall 
kunna följa med i de resonemang som senare kommer att föras. 
 
Därefter kommer resultatet av en deskriptiv undersökning att presenteras i form av en 
förklaring för begreppet irreguljära konflikter. Detta stycke kommer att vara viktigt att ta 
med eftersom Wardens teorier anses ha blivit utagerade i och med de förändringar som den 
nya typen av konflikter inneburit. Varför modellen blivit omdiskuterad i och med irreguljära 
konflikter ligger mycket till grund av att den framtogs och utvecklades kopplat mot en 
motståndare som liknar den egna styrkan, detta kommer att utvecklas i stycke 3.1. 
 
Slutligen kommer de delar av den svenska doktrinen för luftoperationer som berör 
markmålsoperationer att kortfattat belysas för att senare i diskussionen kunna återkoppla 
mot hur precisionsvapen återspeglas i den svenska doktrinen. 
 

2.1 Wardens modell 

Som tidigare nämnts utformade John A. Warden sin modell om motståndaren som ett 
system under slutet av 1980-talet vilket blåste nytt liv i den då stagnerade utvecklingen inom 
luftmaktsteori. Denna modell kom att spela en stor roll i dåtidens luftstridstänkande.10 I 
boken Militärteorins Grunder har antagandet att Wardens teori är uppbyggd kring två 
teorier gjorts.11 Det första kring John Boyds teori om beslutscykler vilken Warden anser är 
korrekt. Det andra är att motståndaren skall betraktas som ett system, vilket är uppbyggd av 
flertalet delsystem där huvudsystemet är ledarskapet. Detta antagande influeras av flertalet 
teoretiker inom luftmaktsteori, bland annat John Frederick Charles Fuller.12   
 
Inom begreppet motståndaren som ett system har Warden delat in motståndaren i fem olika 
ringar, det är detta antagandet som kommer att bearbetas i denna uppsats.  
 

2.1.1 Tyngdpunkter 

Det är begreppet tyngdpunkter som Warden värdesätter när det kommer till planerandet av 
operationer. Uttrycket har sin grund i Clausewitz uttryck, hub of all power and movement 
med detta menade Clausewitz en punkt där med vilket motståndaren står och faller, slår 
man mot denna,  slår man ut motståndaren.  
 
Detta stämmer dock inte helt överens kopplat mot vad Warden anser vara tyngdpunkter hos 
motståndaren eftersom dessa enligt Warden kan vara mindre viktiga delar i helheten, men 

                                                      
10

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2005), Militärteorins Grunder, Stockholm, Försvarsmakten, s.265 
11

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2005), Militärteorins Grunder, Stockholm, Försvarsmakten, s.265-267 
12

  Fadok, David S.(1997), John Boyd and John Warden: Airpower’s Quest for Strategic Paralysis, i, The paths 

of heaven – The Evolution of Air Theory (2001), Alabama, The School of Advanced Airpower Studies, s.361 
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som tillsammans med andra tyngdpunkter kommer att få motståndaren på fall.13 Det är 
alltså inte en punkt där kraften är samlad vilket Clausewitz syftar till, utan snarare flertalet 
punkter som tillsammans bär upp den samlade kraften hos motståndaren. 
 
Det är i dessa tyngdpunkter som om de utsätts för ett visst tryck, lättare kommer att få 
motståndaren ur balans. Uttrycket, menar Warden, kan sättas in i ett mekaniskt 
sammanhang. 
 

[…] indicating a point against which a level of effort could accomplish more than 
that same level could accomplish if applied elsewhere.14 

 
Warden anser att dessa tyngdpunkter ligger i olika nivåer hos motståndaren men att alla kan 
ha lika stor effekt om de angrips på rätt sätt, i rätt tid och måste därför anses som lika viktiga. 
Detta förutsatt att insatserna sätts in rätt, både i tid och rum.15 
 
Det är utifrån dessa tyngdpunkter som Warden bygger upp sin modell om motståndaren som 
ett system. 
 

2.1.2 Motståndaren som ett system 

Modellen motståndaren som ett system skall ses ur ett strategiskt/operativ perspektiv, de 
taktiska slagen i en konflikt skall endast ses som vägar till de högre målen.16  
 
För att som ledare kunna tänka strategiskt måste, enligt Warden motståndaren ses som ett 
system. Ett system bestående av flertalet delsystem som tillsammans skapar motståndarens 
styrka. Genom att se motståndaren som ett system kommer det att skapa en ökad 
förutsättning att med så lite kraft som möjligt påverka motståndaren.17  
 
På den strategiska nivån ska det egna agerandet leda till att de egna besluten fattas före 
motståndarens och därigenom måste denne anpassa sig efter detta.  Det kan även leda till 
att de beslut som motståndaren fattar blir verkanslöst.18 Detta visar vikten av ett av 
Wardens grundantaganden nämligen Boyds teorier om beslutcykler. Vidare menar Boyd att 
man som beslutsfattare måste finna vägar att komma innanför motståndarens beslutscykler 
genom att snabbt skapa sig en bild av denne. Boyd fortsätter: 
 

[...it involves the process of] examinating the world from a number of perspectives so 
that we can generate mental images or impressions that corresponds to that world19 

 

                                                      
13

 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, Lincoln, toExel, s.7 
14

 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, Lincoln, toExel, s.7 
15

 Warden, John A. (2000), The Air Campaign: Planning for Combat, Lincoln, toExel, s.34 
16

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.2 
17

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.2 
18

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.4 
19

 Citatet av Boyd funnet i, Fadok, David S.(1997), John Boyd and John Warden: Airpower’s Quest for Strategic 

Paralysis, i, The paths of heaven – The Evolution of Air Theory (2001), Alabama, The School of Advanced 

Airpower Studies, s.367 
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Det Warden gjorde var att skapa en modell för att enklare kunna genomföra en strukturering 
av motståndaren och ha möjlighet att snabbare fatta de beslut som krävs för att kunna hålla 
initiativet och därigenom kunna komma innanför motståndarens beslutscykel.  
 
Motståndaren som ett system är ett komplext begrepp med många faktorer som skall tas i 
beaktande, därför har det funnits ett behov av att genom en modell kunna strukturera upp 
motståndaren.  
 
Den modell som Warden utvecklade utifrån det som tidigare beskrivits kom att kallas The 
Five-Ring Model (De fem ringarna). Dessa ringar strukturerar upp motståndaren efter fem 
grundläggande aspekter, stridskrafter, befolkning, infrastruktur, systemförutsättningar samt 
ledningsfunktion.20 Genom att göra denna indelning gjorde Warden det enklare för 
beslutsfattare att få en uppfattning om den aktuella motståndaren. Det möjliggjorde för en 
snabbare visualisering av motståndaren sett ur en systemkontext vilket underlättade 
skapandet av en förståelse för dess organisation.  
 
Dessa fem ringar går att applicera på flertalet saker, kroppen, en stat eller motståndaren i en  
konflikt. Warden beskriver sin modell utifrån människokroppen för att påvisa att även den är 
en form av strategiskt system.21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 visar Wardens modell applicerad på kroppen men även organisationer. 
22

 

 
Denna tabell visar hur Wardens modell kan appliceras på olika system (x-axeln) och dess 
delsystem (y-axeln).  
Det är inom ledarskapet som enligt Warden motståndarens huvudtyngdpunkter ligger. Det 
innebär att om ledarskapet slås ut kommer motståndaren likt en kropp utan huvud att 

                                                      
20

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2005), Militärteorins Grunder, Stockholm, Försvarsmakten, s.266 
21

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.5  
22

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.5 (översatt av författaren) 

 Kroppen Stat Drogkartell  Elnät 

Ledningsstruktur Hjärnan Statsmakt Ledare Kontrollcentral 

Systemförutsättningar Mat och syre 
Elnät, energi 

och olja 
Källan till 
drogen  

Vind, Vatten 
(källor till 
energi) 

Infrastruktur 
Blodkärl, 

skelett och 
muskler 

Vägar, 
flygplatser 

och fabriker 

Vägar, 
järnvägar och 

luftvägar 
Elnätet 

Population Celler Befolkningen 

Odlare, 
framställare 

och 
distributörer  

Arbetare 

Stridskrafter 
Vita 

blodkroppar 
Militär, polis 

och brandkår 
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upphöra att existera som en strategisk enhet.23 Detta synsätt på motståndaren och dess 
struktur kan återkopplas mot Fullers: 
 

[T]he physical strength of an army lies in its organization, controlled by its brain. 
Paralyse this brain and the body ceases to operate.24 

 
 
 

 
Figur 2 visar Wardens fem strategiska ringar . 

 
Figur 2 visualiserar de olika nivåerna (de fem ringarna) hos motståndaren där 
tyngdpunkterna kan identifieras, tyngdpunkterna kan finnas under samtliga nivåer inom 
samma tidsrymd, alltså måste det göras en granskning av varje steg inom motståndarens 
struktur. Denna visualisering är en förenkling och Warden menar att denna måste ses som 
startpunkten på en strategisk analys av motståndaren.25  
 
En förutsättning som krävs för att Wardens modell skall vara applicerbar på motståndaren 
som den ser ut i figuren ovan är att motståndaren har en organisation som från början liknar 
den egna, det vill säga passar in i modellen.  
 
Alla organisationer har dock inte ledarskapet som en central och absolut tyngdpunkt. 
Irreguljära organisationer som till exempel Al-Qaida kommer innebära att användandet av 
Wardens modell blir problematiskt, då Al-Qaida på många sett skiljer sig från den egna 
organisationen. Al-Qaida består av ett virtuellt nätverk som kommunicerar via Internet.26 Ett 
nätverk som där de lägre delarna av organisationen kan och agerar autonomt. Vilket innebär 
att denna inte kommer att ha ledarskapet som en central tyngdpunkt 
 

                                                      
23

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.5 
24

Citatet av Fuller återfinns i, Fadok, David S.(1997), John Boyd and John Warden: Airpower’s Quest for 

Strategic Paralysis, i, The paths of heaven – The Evolution of Air Theory (2001), Alabama, The School of 

Advanced Airpower Studies, s.361 
25

 Fadok, David S.(1997), John Boyd and John Warden: Airpower’s Quest for Strategic Paralysis, i  The paths 

of heaven – The Evolution of Air Theory (2001), Alabama, The School of Advanced Airpower Studies, s.377  
26

 Sandin, Paul (2009), Självständigt Arbete, John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-

Qaida, Försvarshögskolan, s.13 
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Modellen bör kunna användas på Al-Qaida, som i detta sammanhang kan ha gemensamma 
drag med en kriminell verksamhet. Fråga är om det är ledarskapet som fortfarande kommer 
att vara central?  
 

2.1.3 Luftöverlägsenhet 

Warden hävdar när det kommer till kontroll av luftrummet att luftöverlägsenhet är en 
nödvändighet för att vinna en konflikt.  
 

” [N]o major offensive has succeeded against an opponent who controlled the air [.]” 
 
Warden lägger luftöverlägsenhet som grunden för att modellen om motståndaren som ett 
system skall ha slagkraft. Det är den styrka som besitter luftöverlägsenheten som kommer 
att ha den rörlighet som erfordras för att slå mot de tyngdpunkter som identifierats hos 
motståndaren.  Detta kommer dock inte att beröras mer i denna uppsats, det kommer att 
förutsattas att luftöverlägsenhet råder för den anfallande styrkan som använder sig av 
precisionsvapen. 
 

2.2. Irreguljär krigföring 

Krigföring har förändrats det är inte längre arme mot arme och att slå ut motståndarens 
styrkor som är det essentiella när detta krig skall avgöras, utan det är stödet hos folket som 
är i centrum.27 
 
Det som skett de senaste årtiondena är ett skifte i konflikternas natur, skiftet är kopplat mot 
konflikterna och parternas agna agenda samt hur de genomförs. Dagens konflikter är inte 
längre mellanstatliga utan har flyttats till länder där reguljära styrkor möter en irreguljär 
motståndare. En motståndare som ser bortom landsgränser och använder sig av gerilla- och 
manöverkrigföring som huvudsakliga metoder. 
 
Den nya konflikten särpräglas av asymmetri.28 Den utspelar sig mellan parter vilka skiljer sig 
på flera sätt. Den ene (den reguljära) en nationell styrka som förfogar över stora resurser, ett 
stort tekniskt försprång samt en tydlig struktur med vilket besluten fattas. Den andre (den 
irreguljära) ibland nationell men ofta grupperingar varierande i storlek som använder sig av 
okonventionella metoder, har ofta knappa resurser och består av en organisation som är 
svårdefinierad.  Dess struktur och de metoder som används skiljer sig från den motståndare 
som mötts i tidigare konflikter.  
 
Irreguljära konflikter har inneburit en rad förändringar, det är inte längre den som slår ut den 
andres styrkor eller ledning som kommer att gå mot en seger. Det är befolkningen och dess 
stöd som har blivit den centrala tyngdpunkten i denna konflikt. 

                                                      
27

 Galula, David (2006), Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice, Praeger Security International, 

Westport, s.4 
28

 Galula, David (2006), Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice, Praeger Security International, 

Westport, s.3 
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[A]violent struggle among state and non-state actors for legitimacy and influence over 
the relevant populations. IW [Irregular Warfare] favours indirect and asymmetric 
approaches, though it may employ the full range of military and other capabilities in 
order to erode an adversary's power, influence, and will. 29  
 
IW is not a lesser-included form of traditional warfare. Rather, IW encompasses a 
spectrum of warfare where the nature and characteristics are significantly different 
from traditional war. 30 

 
Ovanstående citat är hämtade ur det amerikanska flygvapnets doktrin för luftoperationer 
inom irreguljär krigföring och beskriver skiftet i konfliktens mål sett mot tidigare 
mellanstatliga konflikter.  
 
De förändringar som skett kommer att delas in i tre olika faktorer, aktörer, metoder och 
strategiska mål.  
 

 
Figur 3 beskriver irreguljär krigföring.

31
 

 
De aktörer som de egna styrkorna normalt kommer att möta inom denna konflikt är till 
skillnad från tidigare konflikter, vilka varit mellanstatliga inte längre konventionella soldater 
med uniform och vilka tillhör en välstrukturerad militär organisation. Det är en motståndare 
med en nätverksbaserad organisation, besluten tas på en lokal nivå utan att ibland behöva 
ett högre strategiskt syfte.32 Det är en motståndare som under sina civila kläder bär vapen 
för att smälta in bland befolkningen. Det är en motståndare som kan agera utanför 

                                                      
29

 US Air Force (2007), Air Force Doctrine Document 2-3 – Irregular Warfare, USA, www.e-publishing.af.mil, 

s.1 
30

 US Air Force (2007), Air Force Doctrine Document 2-3 – Irregular Warfare, USA, www.e-publishing.af.mil, 

s.3 
31

 US Air Force (2007), Air Force Doctrine Document 2-3 – Irregular Warfare, USA, www.e-publishing.af.mil, 

s.4 
32

 US Air Force (2007), Air Force Doctrine Document 2-3 – Irregular Warfare, USA, www.e-publishing.af.mil, 

s.10 

http://www.e-publishing.af.mil/
http://www.e-publishing.af.mil/
http://www.e-publishing.af.mil/
http://www.e-publishing.af.mil/
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regelboken vilket möjliggör att denna styrka kan agera snabbt och effektivt mot den 
reguljära styrkan, som är uppbunden av de lagar som satts upp för krig.  
 

The adversary may be highly complex and adaptive. The adversary often adopts a 
decentralized, broadly networked organization that operates semi independently, 
taking advantage of local issues and conflicts that can be radically different in 
adjacent locales.33 
 

Det är en motståndare som ser bortom landsgränserna och lägger stor vikt vid 
grupptillhörigheten sett till familjen eller klanen. Styrkan i bandet mellan grupperingar står 
över all annan organisation.34 Detta skapar en väldigt hög stridsmoral hos den irreguljära 
styrkan.  
 
Gällande vilka medel som används inom denna konflikt har det här skett stora förändringar, 
det är inte liknande tidigare konflikter stora slag där numerären spelade in i planeringen. Nu 
möter den reguljära styrkan små grupper som kan få enorm verkan trots en tydlig 
styrkeskillnad.   
 
Inom irreguljär krigföring använder motståndaren sig av indirekt metod och gerillakrigföring, 
detta lämpar sig väl då dess resurser är begränsade jämfört med den reguljära styrkan. Den 
irreguljära har tendenser att ignorera krigets lagar och använder sig av kriminella aktiviteter  
som terrorattacker mot civilbefolkningen. Detta är en punkt där den irreguljära styrkan drar 
stor nytta av att den reguljära i sin tur måste följa de lagar och regler som gäller inom 
konflikten.35 Om inte detta görs kommer det att sluta i ett tappat förtroende hos 
lokalbefolkningen vilket i längden kommer att leda till seger för den irreguljära styrkan. 
 
Den reguljära styrkan inom den irreguljära konflikten ställs hela tiden inför nya hot. De 
metoder som utvecklats i och med irreguljär krigföring har gjort det väldigt svårt för den 
reguljära styrkan att handskas med dessa. Ett tydligt exempel på detta är det ständiga IED 
(Improvised Explosive Device) hotet som närvarat under dessa konflikter. Dessa IED är 
mycket enkla och billiga för den irreguljära styrkan att konstruera. För den reguljära styrkan 
blir svaret mot detta hot ett ökat skydd för den egna personal, detta medför ökade 
kostnader samt merarbete i form av desarmering. Alltså har den irreguljära styrkan med 
relativt små resurser påverkat den reguljära styrkan avsevärt. Liknande scenario kan vara att 
den irreguljära styrkan med ett enkelt bombhot där de hotar att spränga en bro någonstans i 
operationsområdet gjort att den reguljära styrkan måste säkra samtliga broar. Det har blivit 
en konflikt där små medel får stora konsekvenser. 
 

To counter these tactics, military operations must be timely, precise, and coordinated. 
This often necessitates that military planning and intelligence processes be conducted 

                                                      
33

 US Air Force (2007),  Air Force Doctrine Document 2-3 – Irregular Warfare, USA, www.e-publishing.af.mil, 

s.10 
34

 Shultz, Richard H. & Dew, Andrea J. (2009), Insurgents, Terrorists and Militias – The Warriors of 

Contemporary Combat, New York, Colombia University Press, s.59 
35

 Galula, David (2006), Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice, Praeger Security International, 

Westport, s.39-40 
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and aggregated at a much lower level than in traditional warfare, but still requires 
operational level guidance from the JFC. Ultimately, the management of scarce 
resources to generate the most appropriate effects against a highly adaptive 
adversary remains critical to overall success. 36 

 
De strategiska målen har i och med den irreguljära konflikten blivit förskjutet. Wardens 
modell, där ledningen spelar en central roll, så är det inte längre inom irreguljära konflikter. 
Den reguljära styrka kan inte längre se ledningen som huvudtyngdpunkt hos den irreguljära 
styrkan. Det är nu befolkningen som blivit det huvudsakliga strategiska målet för att kunna 
vinna denna strid. Utan befolkningens stöd kommer det för den irreguljära styrkan innebära 
att resurserna försvinner, det är nämligen befolkningen som står för mycket av 
underhållskedjan inom denna konflikt. Det är även från lokalbefolkningen som all rekrytering 
sker, om det inte finns ett stöd kommer ingen att vilja kämpa för de irreguljära styrkorna.37  
 
Ytterligare en faktor som ligger till grund att huvudtyngdpunkten inte längre ligger i 
ledarskapet är den irreguljära organisationen. Denna organisation består av ett nätverk av 
mindre grupper som ofta arbetar fristående från ledningen. Dessa grupperingar arbetar helt 
enkelt mot det huvudsakliga strategiska målet, att få befolkningen på den egna sidan. Utan 
detta kan inte den irreguljära styrkan existera, den kräver stöd för att möjliggöra värvning av 
nya medlemmar. Den irreguljära styrkans resurser är ringa kräver detta att de via 
befolkningen får de resurser som krävs. 
 
Den reguljära styrkan måste arbeta för ett ökat stöd till den egna organisationen och 
operationen, utan stöd kommer denna styrka att hela tiden möta starka motgångar, det är 
denna styrka som är gäster i det aktuella landet där operationen genomförs. En befolkning 
som stödjer den irreguljära styrkan, frivilligt eller under hot kommer alltid att ställa sig på 
den irreguljära styrkans sida vilket innebär att oavsett hur många som blir gripna eller 
dödade kommer det alltid att finnas människor som kommer att ta deras plats.38 Under hot 
eller frivilligt. 
 
 
För att summera den irreguljära konflikten, det ställs i denna konflikt nya krav på samtliga 
inblandade och som ledare blir planeringen mycket komplex. Att försöka identifiera sin 
motståndare har i och med denna form av konflikt inneburit stora svårigheter.  
 
 
 
 
 

                                                      
36

 US Air Force (2007),  Air Force Doctrine Document 2-3 – Irregular Warfare, USA, www.e-publishing.af.mil, 

s.10 
37

 Galula, David (2006), Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice, Praeger Security International, 

Westport, s.13-14 
38

 Galula, David (2006), Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice, Praeger Security International, 

Westport, s.54-55 
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Författaren har utifrån tidigare stycken tagit ut de faktorer kopplat mot aktörer, medel och 
strategiska mål som särpräglar irreguljär krigföring.  
 

 De strategiska målen inom denna konflikt har flyttats från ledningsfunktionen till 
befolkningen och att får deras stöd på sin sida. Den part som får befolkningens stöd 
kommer att segra inom denna konflikt. 

 Metoderna har skiftat, den irreguljära styrkan och dess gerillakrigföring har inneburit 
stora förändringar för den reguljära styrkan.  

 Inom denna konflikt är det oftast en stat mot en icke statlig organisation. Detta medför 
stora svårigheter för den reguljära styrkan att urskilja fienden från dem som skall 
skyddas. 

 

2.3 Doktrin för luftoperationer 

Den senaste versionen av den svenska doktrinen för luftoperationer skrevs år 2005. 
Eftersom det var inför detta år som regeringen la propositionen om att svenska 
luftstridskrafter skulle tillses förmåga att använda laserstyrda bomber39 har doktrinen ingen 
direkt koppling mot det nuvarande användandet av precisionsvapen.40 Därför är doktrinen 
begränsad gällande kopplingen mot markmålsbekämpning då tekniken inte skapade bättre 
förutsättningar.  
 

2.3.1 Markmålsoperationer 

Enligt den svenska doktrinen för luftoperationer finns det tre olika sorters 
markmåloperationer, strategiskt flyganfall, flyganfall på djupet samt direkt flygunderstöd. 
Dessa operationer genomförs antingen självständigt eller som understöd till egna 
markförband. Markmålsoperationer från luftarenan skall resultera i att egna styrkor få ökad 
handlingsfrihet tillika att begränsa motståndarens. Detta kan genom luftarenans höga 
räckvidd genomföras inom motståndarens alla nivåer strategisk, operativ samt taktisk.41  
 

2.3.2 Strategiskt flyganfall 

Denna typ av markmåloperationer fokuserar resurser för att slå mot avgörande punkter eller 
kritiska sårbarheter som identifierats hos motståndaren. Dessa operationer syftar till att ge 
strategisk effekt genom att utnyttja räckvidden, hastigheten och den verkansförmåga som 
luftstridskrafterna besitter. Huvudsyftet med dessa operationer är att slå mot 
motståndarens ledarskap, ledningsstruktur, samhällskritiska funktioner, infrastruktur och 
kritiska sårbarheter. För att genom detta få en fysisk men även en psykologisk effekt för att 
begränsa motståndarens förmåga till fortsatt motstånd.42 
 

                                                      
39

 Regeringen (2004), Regeringens proposition 2004/05:5, s.66 
40

 År 2005 användes RB 75 för markmålsbekämpning vilket styrdes mot målet av piloten, nuvarande vapen för 

markmålsbekämpning är GBU-12 vilket är en laserstyrd bomb.  
41

 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, Försvarsmakten, s.59 
42

 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, Försvarsmakten, s.59-60 
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Strategiskt flyganfall skiljer sig inte mycket till flyganfall på djupet (vilket kommer att belysas 
senare i stycket) mer än vilket syftet med operationer är. Det är alltså målvalet som avgör 
om en markmåloperation är strategisk.  
 
Dessa typer av operationer kräver en omfattande informationsinhämtning för att få önskad 
effekt då operationstypen kräver att rätt mål slås ut för att uppnå strategisk effekt. 
 

2.3.3 Flyganfall på djupet 

Dessa operationer sker inom luftstridskrafterna utan att samband med övriga förband 
behöver ske detta eftersom planering och samordning av dessa operationer sker på operativ 
och taktisk nivå. Huvudsyftet är att förstöra, splittra, avleda eller försena motståndarens 
militära potential på marken.43 Dessa operationer genomförs innan motståndaren kan 
anfalla de egna markstyrkorna. Fokus inom dessa operationer är att slå mot tyngdpunkter 
som underhålls- och kommunikationslinjer för att genom dessa nå effekt hos motståndarens 
markförband. Flyganfall på djupet skall resultera i att den egna organisationen skall kunna 
forma slagfältet och därigenom öka den egna handlingsfriheten. Förutsättningarna som 
skapas genom flyganfall på djupet är att med lägre omfattning av insatta resurser få en 
relativt hög effekt.44 
 

2.3.4 Direkt flygunderstöd  

Direkt flygunderstöd eller CAS45 innebär att luftstridskrafterna bistår egna markförband med 
eldunderstöd i relativt nära anslutning till de egna förbanden. Avstånden mellan egna och 
motståndarens förband i dessa operationer är relativ litet krävs direkt samverkan för att 
minimera risken för vådabekämpning av egna markförband. Huvudfokus vid genomförande 
av dessa operationer skall ligga på god samverkan och koordinering för att kunna utnyttja 
flygstridskrafternas höga verkansförmåga och rörlighet.46 
 

2.4 Sammanfattning 

Trots det att Warden fick sin modell styrkt genom det inflytandet den faktiskt fick i och med 
Gulfkriget är den fortfarande omdiskuterad. Warden kan anses som lite väl självsäker, han 
anser att denna fortfarande är fullt applicerbar inom all form av krigföring.47  
 
Vidare är det många som kritiserar att använda sig av modeller som strukturerar upp 
verksamheten, detta kan leda till att ledningen förlitar sig för starkt på modellen och ser 
endast till tidigare framgångar. Sir John Slessor uttryckte tidigt,  
 

                                                      
43

 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, Försvarsmakten, s.60 
44

 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, Försvarsmakten, s.60 
45

 NATO (2002), Joint Air & Space Operations Doctrine, NATO, S 4-11 
46

 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, Stockholm, Försvarsmakten s.61 
47

 Fadok, David S.(1997), John Boyd and John Warden: Airpower’s Quest for Strategic Paralysis, i, The paths 
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”If there is one attitude more dangerous than to assume that a future war will be just 
like the last one, it is to imagine that it will be so utterly different that we can afford to 
ignore all the lessons of the last one.”’48 

 
Detta citat visar tydligt fallgroparna med att använda modellen med en för stor tilltro till den, 
och sedan på flera scenarion. Om den används för frekvent kan den komma att leda till att 
felaktiga beslut tas då verkligheten kommer att bli förvrängd för att passa in i modellen och 
inte tvärtom.  
 
Vidare finns det ytterligare svagheter i resonemanget Warden för i sin modell. Motståndaren 
som möts kommer inte alltid att vara lik den egna, med ledningen i centrum. Det är väldigt 
svårt att garantera att de tyngdpunkter som antas finnas hos motståndaren de facto är av 
vikt hos denne. Vidare är det svårt att garantera att när de egna styrkorna slår mot dessa 
tyngdpunkter så kommer motståndaren att bli paralyserad, motståndaren kan lika gärna 
stärkas av detta. 
 
Irreguljär krigföring inneburit stora förändringar inom luftstridskrafterna, dessa är inte fullt 
applicerbara inom denna arena, detta krig är inte ett krig som vinns på slagfältet. Det är inte 
ett krig där den part som besitter luftherravälde kommer att ha ett fördelaktigt läge för 
utkomsten av konflikten vilket Warden uttryckte. Detta krig vinns i och med att stödet hos 
befolkningen vinns och därigenom kan man separera den irreguljära styrkan från dess 
huvudtyngdpunkt. 
 
När den svenska doktrinen för luftoperationer har gåtts igenom upptäcks vissa brister i den 
sett mot verkan inom irreguljära konflikter samt att användandet av precisionsvapen är 
begränsat. Dock måste det tas i beaktande att denna doktrin skrevs när den faktiska 
förmågan att bekämpa markmål inom de svenska luftstridskrafterna var begränsad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
48
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3 Undersökning 
 

3.1 Warden och irreguljär krigföring 
När Warden utformade sin modell var det under en tid som präglats av mellanstatliga 
konflikter. En tid då saker som antalet stridsfordon visade vem av parterna som var starkast. 
Eftersom båda styrkorna spelade efter samma regler och följde samma norm kom Wardens 
modell att vara mycket effektiv. 
 
Nu har detta förändrats, nu möter den ena parten en motståndare som trots att den inte har 
stridsfordon drar jämt med den andre. Detta möjliggörs eftersom det inom irreguljära 
konflikter inte längre är vem som slår ut enbart motståndarens fysiska resurser som vinner. 
De strategiska målen inom dagens konflikter ligger idag inom befolkningen, att vinna dess 
stöd. 
 
I detta kapitel kommer det att göras en undersökning där Wardens modell ställs mot dagens 
konflikter. På vilket sätt påverkas modellen inom irreguljär krigföring? 
 

 
Figur 4 visar Wardens modell I tabellform.

49
 

 
Figur fyra som tidigare visats i stycke 2.1.2 visar hur olika strategiska enheter kan 
struktureras upp där en stat tidigare var den tänkta motståndaren. Detta är som sagts 
tidigare inte längre aktuellt, nu kan motståndaren istället liknas vid en kriminell organisation. 
Men detta borde innebära att Wardens modell går att applicera mot en irreguljär 
motståndare. Inte fullt då denna tabell innebär en strukturering av motståndaren som 
helhet vilket är fullt möjligt eftersom denna organisation innehåller de delar som Warden 

                                                      
49

 Warden, John A. (1995) The Enemy As a System, Airpower Journal, s.5 

 Kroppen Stat Drogkartell  Elnät 

Ledningsstruktur Hjärnan Statsmakt Ledare Kontrollcentral 

Systemförutsättningar Mat och syre 
Elnät, energi, 

olja 
Källan till 
drogen  

Vind, Vatten 
(källor till 
energi) 

Infrastruktur 
Blodkärl, 

skelett och 
muskler 

Vägar, 
flygplatser och 

fabriker 

Vägar, 
järnvägar och 

luftvägar 
Elnätet 

Population Celler Befolkningen 

Odlare, 
framställare 

och 
distributörer  

Arbetare 

Stridskrafter 
Vita 

blodkroppar 
Militär, polis och 

brandkår 
Kriminella Reparatörer 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Enskilt arbete     
Kd Joel Rapp  2011-06-28  
OP 08-11  
 

20 
 

lägger fram. Det är dock när det kommer till teorin om femringsmodellen inom Wardens 
teorier som den mister sin relevans mot den nya motståndaren.  
 
 

 
Figur 5 enligt denna figur är det ledarskapet som är det centrala i en organisation 

 
Enligt Wardens modell är det ledarskapet det essentiella inom en militär organisation, utan 
ledarskap är en militär organisation helt utan verkansförmåga,50 det är inom denna del som 
alla besluten fattas. Detta påstående är korrekt och Warden har fått denna teori styrkt 
genom Gulfkriget. Men detta var under en tid då motståndaren var en statlig militär 
organisation.  
 
Mot en irreguljär motståndare kommer styrkebalansen mellan de olika ringarna att skifta, 
det bland annat är befolkningen som har blivit den centrala delen inom denna form av 
krigföring. Detta medför att Wardens tyngdpunktsbegrepp vacklar. Warden menar att slå 
mot motståndarens huvudtyngdpunkt kommer att leda till seger. Nu stämmer detta till viss 
del även om det sker omstruktureringar inom modellen, problemet blir att den reguljära 
styrkan inte längre kan med vapenmakt påverka motståndarens nya huvudtyngdpunkt, 
befolkningen, särskilt inte från luftstridskrafterna. Vapenmakt från luftstridskrafterna mot 
befolkningen kommer att vara kontraproduktivt då det kommer att avskärma den reguljära 
styrkan från befolkningen vilket kommer att stärka motståndarens ställning i konflikten. Det 
är alltså i detta som Wardens modell fallerar inom irreguljära konflikter. 
 
Trots att den fallerar på denna punkt kan Wardens modell anses vara applicerbar på dagens 
konflikter och motståndaren som helhet. Ledare kommer detta hitta faktiska tyngdpunkter 
hos en svårdefinierad motståndare. Det är bara på vilket sätt denna information bearbetas 
som ger resultatet av användningen. Om den används som gjorts inom till exempel 
Gulfkriget kommer den inte att vara framgångsrik eftersom denna form av användning 
kopplades mot en statlig organisation med ledningen i den centrala rollen. Används den 
istället som ett hjälpmedel att strukturera upp motståndarens tyngdpunkter och svagheter 
för att sedan plocka ut dessa och sätta in i en kontext gällande den nya strukturen på de fem 
ringarna, som kommer genom dagens konflikter och skiftet av strategisk tyngdpunkt. 
Kommer den att kunna vara mycket användbar, detta kommer att ge förutsättningar att 
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längre fram hitta enskilda mål att verka mot, någonting som annars är mycket svårt inom 
denna konflikt och den motståndare som möts. 
 
Så Wardens modell går att till viss del använda inom dagens konflikter, den kan fortfarande 
användas för att lokalisera tyngdpunkter hos motståndaren. Dock kommer 
luftstridskrafterna ha svårigheter att kunna verka mot denna motståndares 
huvudtyngdpunkt befolkningen den verkan luftstridskrafterna besitter oftast kommer att ha 
negativ effekt om de används mot befolkningen.51 
  
Den motståndare som nu möts och dess tyngdpunkter kommer leda till att användandet av 
precisionsvapen spelar en allt större roll inom denna typ av konflikt. Utan precisionsvapen 
kommer inte luftstridskrafterna att kunna verka mot mål som Warden anser att man bör 
attackera då det är en för hög risk för oönskade sidoeffekter, som civila offer men även 
onödig förstörelse . Följden av dessa sidoeffekter kan få oanade proportioner, därför måste 
dessa undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 52 
 
Vidare har platsen där dessa strider utspelar sig flyttat sig närmare om inte in i samhällena 
där befolkningen vistas. Detta medför att den vapenverkan som luftstridskrafterna levererar 
måste levereras med hög precision då det inte finns utrymme för risker att träffa fel mål 
inom ett samhälle. En felplacerad bomb kan komma att träffa en skola eller en civil byggnad. 
Detta kommer i de flesta fall att ge konsekvensen att befolkningen tappar förtroendet hos 
den reguljära styrkan. Dessa skall hjälpa och inte förstöra för den drabbade befolkningen.  
 

3.2 Resultattolkning 

Irreguljära konflikter är ett krig som utspelar sig på marken, en av de deltagande parterna 
inte förfogar över flygstridskrafter. Detta borde, enligt Wardens modell leda till en snabb 
seger för den reguljära styrkan när denna det till stor del besitter lokalt luftherravälde. Nu är 
detta inte fallet. Fokus inom denna konflikt ligger i att skapa ett band mellan den egna 
styrkan och befolkningen inom området, någonting som är omöjligt för luftstridskrafterna 
att göra från luften.  
 
Detta medför att användandet av Wardens modell och användandet av flygstridskrafter 
inom dagens konflikter kommer leda till att modellen inte resulterar i någonting konkret 
förutsatt att inget annat än luftstridskrafter avses användas. Detta sett endast till 
användandet av luftstridskrafter inom en konflikt inte kommer att leda den egna styrkan 
närmare befolkningen. Det fungerade dock att i stor utsträckning endast använda 
luftstridskrafter i Gulfkriget men det är här konflikterna skiljer sig. En styrka kommer ha stora 
svårigheter att segra inom irreguljära konflikter enbart genom användandet av 
luftstridskrafter. Luftstridskrafterna och dess närvaro kommer inte att kunna skapa de band 
till befolkningen som behövs för att vinna deras stöd, detta är någonting endast marktrupper 
kan genomföra då de befinner sig på marken och kan närvara i direkt kontakt mot 
befolkningen.   Så för att få effekt av luftstridskrafterna måste dessa användas inom ramen 
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för gemensamma operationer. De kan understödja marktrupperna, vilka kommer att kunna 
lösa uppgiften att knyta band med lokalbefolkningen på marken med en ökad säkerhet.  
 
Användandet av precisionsvapen har medfört att luftstridskrafterna kan verka med den 
precision som krävs inom denna typ av konflikt, det är detta som gör luftstridskrafterna till 
en framgångsfaktor inom irreguljär krigföring sett till markförbandens behov. Det måste 
dock tas i beaktande att användandet av vapenmakt oavsett dess precision kommer att 
behöva användas restriktivt inom irreguljär krigföring. Precisionsvapen har möjliggjort för 
verkan från luftarenan men inte till den utsträckningen att de kommer att lösa konflikten likt 
de till stor del gjorde under Gulfkriget. 
 
Den svenska doktrinen för luftoperationer har, som Wardens modell, mycket spelat ut sin 
roll som den är utformad idag. Dock får det tas i beaktande att denna skrevs år 2005 och har 
därför inte följt med i utveckling kopplat mot den verksamhet som faktiskt bedrivs inom 
irreguljär krigföring. Dock krävs det omstruktureringar i vad det är begreppet strategisk nivå 
berör inom den svenska doktrinen då denna avser en i statlig motståndare. Detta har även 
inneburit att det inte längre går att särskilja de olika uppdragstyperna inom doktrinen, den 
strategiska nivån inom denna konflikt har fått en mindre betydelse sett ur ett 
luftmaktsperspektiv. Användandet av precisionsvapen skulle även det behöva lyftas in i 
doktrinen mer konkret, denna vapentyp har idag blivit ett måste för luftstridskrafterna att 
överhuvudtaget kunna leverera någon verkan inom dagens konflikter.  
 

3.2.1 Svar på frågeställningarna 

Hur kan precisionsvapen användas i irreguljära konflikter och vilken betydelse har 
precisionsvapen sett till denna form av konflikt?  
Luftstridskrafterna har genom användandet av precisionsvapen getts möjligheten till ett med 
vapenmakt aktivt deltagande i den irreguljära konflikten. Utan möjligheten till precis och 
noggrann verkan skulle riskerna för oönskade sidoeffekter vara för stora för att den reguljära 
styrkan skulle kunna använda sig av sina luftmaktsresurser, sett utöver 
informationsinhämtning samt användandet till transporter. En bombräd liknande tidigare 
storskaliga bombningar skulle få ödesdigra konsekvenser för stödet hos lokalbefolkningen då 
dessa i stor utsträckning skulle påverkas av dessa. 
 
 
Hur återspeglas användandet av precisionsvapen i doktrinen för luftoperationer? 
Användandet av precisionsvapen återspeglas i den utsträckning att delar av de operationer 
som återges i doktrinen kräver användandet av precisionsvapen för att undvika oönskade 
sidoeffekter eller bekämpning av egna trupper. Därför kan man anse att precisionsvapen till 
viss del återspelas, dock berörs de i en alldeles för liten utsträckning för att vara anpassad för 
behovet. 
 
En tydlig brist ses i doktrinen för luftoperationer inom irreguljär krigföring och användandet 
av precisionsvapen och användandet av luftstridskrafter överhuvudtaget inom denna form 
av krigföring. Det går inte längre att i denna krigsmiljö lika enkelt distansera de olika 
operationstyperna emellan de nivåerna de riktar sig mot har smält samman. Detta medför 
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att doktrinen till viss del tappar sin effekt, det inte längre går att påstå att den typen av 
operationer kommer att genomföras och leda till framsteg, eftersom det inte kan garanteras 
vilka nivåer man kommer att slå mot vid genomförandet av en operation. 
 
Har luftstridskrafterna haft tendenser att överskatta precisionsvapen? 
Till viss del. Efterbörden av den effekt som uppnåddes under inledningen av Gulfkriget har 
medfört en stor tillit till denna vapentyp. Detta är förståeligt då precisionsvapen har visat sig 
mycket effektiv när de används av luftstridskrafter.  
 
Dock kan inte precisionsvapen ses som lösningen på alla konflikter. Genom precisionsvapen 
och den irreguljära krigföringen är det nu informationsinhämtningen som kommer att vara 
det absolut viktigaste när det kommer till att kunna verka mot motståndaren. För att 
överhuvudtaget kunna genomföra en lyckad operation kräver det en enorm 
informationsinhämtning för att garantera att målet är det rätta. 
 
Hur påverkar precisionsvapen användandet av Wardens modell inom irreguljära 
konflikter? 
 
Wardens modell kommer fortfarande inte att vara helt applicerbar mot motståndaren inom 
den irreguljära krigföringen. Man kan dock se att precisionsvapen ger luftmaktsutövare 
möjligheten att använda sig av modellen för att strukturera upp motståndaren. Detta 
kommer att ge de mål som är viktiga att bekämpa och ger precisionsvapen luftstridskrafterna 
möjligheten till verkan mot dessa. Detta hade inte varit möjligt om det inte var för 
möjligheten till noggrann verkan då konsekvenserna av sidoeffekter är förödande inom 
irreguljär krigföring.  
 
Avslutningsvis för att återkoppla mot syftet med denna uppsats kan följande slutsats dras.  
 
Wardens modell är applicerbar inom irreguljära konflikter förutsatt att den används som ett 
hjälpmedel till att ta fram den slutliga planen. Det går alltså inte att enbart använda den 
modellen som grund i planerandet. Används den som hjälpmedel för att skapa sig en 
uppfattning i hur de egna styrkorna skall möta motståndaren kommer den att underlätta för 
identifieringen av tyngdpunkter. Dock måste struktureringen av de olika ringarna tas i 
beaktande, dessa kan komma att variera inom olika konflikter.  
 
Vidare kan följande slutsats göras, utan möjligheten att bruka precisionsvapen kommer 
luftstridskrafterna att ha mycket begränsad verkansmöjlighet då träffsäkerheten är av 
yttersta vikt eftersom det inte finns rum för oönskade sidoeffekter.  
 
Därför kan det anses som att det är genom precisionsvapen som Wardens modell fortfarande 
kan användes dock med begränsningar inom irreguljär krigföring. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Wardens modell 
Den kritik som Wardens modell har fått stå ut gällande dess applicerbarhet mot irreguljära 
krigföring har definitivt belägg. Modellen passar en konventionell motståndare mycket bra 
då den är utformad utefter en sådan. Dock när det kommer till att koppla samman denna 
mot motståndaren inom den irreguljära konflikten stöter modellen direkt på problem, vilka 
om den används som om det gällde en konventionell konflikt kan få stora följder inom den 
irreguljära konflikten. 
 
Warden kan dock alltid hävda sin modells funktionalitet då modellen, motståndaren som ett 
system kan tolkas och värderas på olika sätt beroende på vem som använder sig av den. Han 
kan alltså alltid hävda att olika faktorer kan inkluderas inom modellen och därigenom att 
modellen är applicerbar inom alla typer av organisationer, grupper och konflikter.  
 
Det är detta faktum som gör att modellen faktiskt blir användbar inom irreguljära konflikter. 
Det måste dock tas i beaktande att den måste användas som ett hjälpmedel och inte en mall 
på hur konflikten skall se ut. Modellen får inte förblinda beslutstagare som en sorts helig 
graal som om den används kommer att leda till seger oavsett aktuell konflikt. 
 

4.2 Framtida forskning 
Att pröva kritikerna och deras antaganden om att Wardens modell spelat ut sin roll inom 
dagens luftmaktsteori. För att se om påståendena stämmer och i vilken utsträckning 
kritikerna har rätt. Vidare inom detta område skulle vara att genomföra en mer djupgående 
analys om vilka omstruktureringar Wardens modell skulle behöva för att kunna appliceras 
och fungera till sin fulla potential inom den irreguljära konflikten.  
 
Vidare skulle en mer djupgående analys av användandet av informationsarenan kopplat mot 
användandet av precisionsvapen. Detta då det utan tillräckligt informationsunderlag inte kan 
genomföras operationer trots att precisionsvapen används. Utvecklingen och framtida 
användande av mindre bomber där huvudsakliga verkansdelen ligger i dess precision hade 
även varit ett intressant ämne att belysa i en senare uppsats.  
 
Inom ämnet doktrinen för luftoperationer skulle en eventuell analys av framtida upplaga 
vara ett mycket intressant ämne då nuvarande doktrin inte riktigt fyller upp de krav som den 
irreguljära konflikten ställer. Behövs det i Sverige likt USA en enskild doktrin för 
luftoperationer inom irreguljära konflikter? 
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Bilaga 1 
 

Precisionsvapen 
När det kommer till användandet av bomber inom luftmaktsutövandet har det alltid använts 
precisionsvapen. Dock har definitionen av detta uttryck varierat utifrån de förutsättningar 
som tekniken erbjöd. Redan under Andra världskriget skröt det amerikanska flygvapnet om 
deras överlägsna precision vid deras bombningar av Tyskland.53 Uträkningar gjorda under 
denna tid visade att för en träff i målet (ungefär 30x30 meter) behövdes över 220 
bombflygplan. Erfarenheter visade även att en combat wing (liknande en svensk eskader) 
bestående av 54 flygplan som totalt släppte 108 bomber över målet gav en sannolikhet till 
en (1) träff på målet till 75 %.54 Denna träff kunde inte kunde garantera nedkämpning av 
målet.   
 
Precisionsvapen omfattar flertalet sorter vapentyper så som raketer, robotar och bomber. I 
denna uppsats kommer uttrycket precisionsvapen att omfatta så kallade PGM (Precision-
Guided Munitions). Då precisionen hos typen PGM är mycket dåliga mot rörliga mål blir det 
här en egenart av precision. Denna vapentyp är ofta utrustad med fenor eller vingar som 
riktar vapnet mot målet. Dessa möjliggör att vapnet kan förändra sin bana på väg ner mot 
målet, de kan alltså utgå från dess ballistiska bana.  
 
PGM vapen har flertalet olika styrsystem, lasermålstyrning, GPS, optiska sensorer eller 
infraröda sikten. Alla dessa med olika styrkor och svagheter. Till exempel kan laserstyrda 
bomber ej användas då det är molnigt då sökaren inte kommer att hitta laserreflektionen 
som belyser målet då molnen skymmer målet som blir belyst.55 För GPS styrda bomber krävs 
det ett säkert informationsunderlag innan målet kan utpekas och bekämpas då dessa 
bomber efter det att de blivit släppta inte kan styras undan. 
 
PGM är inget nytt begrepp och har använts sedan Vietnamkriget, det var dock under 
Gulfkriget 1991 och speciellt när mål i Bosnien bekämpades med PGM 1999 som nationer 
förstod vikten av användandet av PGM.56 PGM vapen och den träffbild de har, har kommit 
att utvecklas och beslutsfattare kan nu räkna med en träffsäkerhet över 80 %.57 Där träff kan 
likställas med utslagning 
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