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Sammanfattning: 

 

Konflikterna i södra Afrika under 1900-talets andra hälft är något som idag är främmande för 

många och som direkt för tankarna till apartheid regimen. Hårt pressat av omvärlden på grund 

av deras raspolitik kämpade Sydafrika i många år en oftast anonym konflikt mot 

kommunistiska styrkor som hade stöd från Kuba och Sovjetunionen.  

 

Under vissa perioder, speciellt mot krigsslutet, eskalerades stridigheterna och stora 

konventionella operationer bedrevs långt in i Angola för att hindra framfarten av fientliga 

styrkor.  Sydafrikas användandet av stridsflyg kopplas i denna studie till John A. Warden III:s 

teorier om hur luftmakt bör användas.  

 

Warden är mest känd från perspektivet att hans teorier var grundläggande i planerandet av 

Gulfkriget i Irak och andra amerikanska luftoffensiver under 1990- och 2000-talet. I detta 

arbete undersöks i hur stor utsträckning det är möjligt att finna spår av Wardens luftmakts-

teorier i Sydafrikas gränskrig. 

 

Resultatet av studien visar, genom en analys, hur enskilda händelser och operationer 

korrelerar med utvalda begrepp ur Wardens teorier. Däremot finns det inga indikationer som 

pekar på att det större strategiska perspektivet överensstämmer med Wardens större 

konceptuella idéer. 
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English abstract 
 

 

Abstract: 

 

The conflicts in southern Africa during the second part of the 20th-century are today a piece 

of half-forgotten history that immediately invokes images of the South African apartheid 

regime. Under immense pressure from the outside world, South Africa fought a conflict 

against a communist force that enjoyed support from states such as Cuba and the Soviet 

Union.  

 

The conflict tended to rise and fall in intensity and during the latter part of the war; 

conventional operations were executed deep into Angolan territory in order to halt the enemy 

offensive. In this study the South African use of fighter jets are compared to John A. Warden 

III’s theories on how an air war should be fought. 

 

Wardens claim to fame came with the Gulf war and the following conflicts that used methods 

that spawned from his ideas on how airpower should be used. This essay examines to what 

extent Wardens ideas are applicable to the South African border war.   

 

The analysis shows that specific events and operations correlate with Wardens ideas, however 

there are no significant signs of what might be interpreted as operations of the type of 

conceptual thinking that Wardens uses on the larger, strategic scale.  
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1. Inledning 
 

Detta självständiga arbete berör en konflikt som, på grund av historien och den politiska kontexten, 

sällan diskuteras. Då Sydafrika sedan 1994 förändrats radikalt och den föregående vita 

apartheidregimen ersatts av ett, ur ett afrikanskt perspektiv, demokratiskt samhällsskick så har 

tidigare, vita, militära framgångar mer eller mindre lämnats på historiens sophög. Detta gäller inte bara 

i Sydafrika, det är idag svårt att se någon internationell militär utbildning där den Sydafrikanska 

apartheidregimens militära framgångar diskuteras ur ett neutralt, teoretiskt perspektiv. I dagens 

Sydafrika innebär detta mer är bara en historielöshet, det innebär även att erfarenhetsöverföring och 

samsyn mellan äldre och yngre kollegor blir lidande av det faktum att dagens officerare, av olika 

hudfärg, i närtid stridit mot varandra i en konflikt som sällan eller aldrig diskuteras ur ett militärt 

perspektiv. 

Avsikten med uppsatsen är dock ej att ge en politisk beskrivning av gränskriget i södra Afrika mellan 

1966 till 1989 utan snarare att försöka frikoppla politik från ekvationen och genom en fallstudie 

studera operationer genomförda av det Sydafrikanska flygvapnet, speciellt under krigets slutskede. 

Den teoretiska grunden för uppsatsen ligger i John A.Wardens teorier om luftmakt och eftersom en del 

av dessa är knutna till det stora strategiska perspektivet är det svårt att inte ta med en viss del politik. 

Wardens teorier blev inte kända för allmänheten förrän under nittiotalet så kronologin haltar 

naturligtvis och föreliggande arbete försöker inte påvisa någon reell koppling emellan Warden och 

operationerna i Södra Afrika utan söker snarare paralleller i teorierna.  

Då stridigheterna innehöll både konventionell krigföring samt counterinsurgency operationer är 

konflikten teoretiskt intressant då avgränsningarna ofta är oklara och paralleller till flera teoretiska 

modeller kan appliceras. Uppsatsen är dock avgränsad till att fokusera på att konkretisera exempel 

som kan härledas till Wardens teorier, eller åtminstone till de teorier han skulle nedteckna något 

decennium senare. 

Av ovanstående anledningar är litteraturen om detta långa, och omfattande, krig begränsad. För att 

söka djupare, och mer autentisk, information bygger delar av uppsatsen därför på intervjuer av 

stridspiloter som deltog aktivt i operationerna. Även om de direkta referenserna till intervju materialet 

är begränsat i denna studie gav intervjuerna en mycket bredare, autentisk, inblick i de verkliga 

operationerna. Det direkta pilotperspektivet gav en detaljerad, personlig, förståelse för hur det 

Sydafrikanska flygvapnet (SAAF) agerade under denna historiskt kritiska period. 
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1.1. Bakgrund  

 

John A. Wardens teorier är grunden till många av USAs framgångsrika luftoperationer under drygt två 

decennier. Trots att konflikten i södra Afrika ägde rum innan teorierna var formulerade är det av 

intresse att undersöka ifall Wardens teorier är relevanta för detta krig i sin helhet eller kanske till vissa 

delar.  

Wardens teorier är främst avsedda för Amerikanska operationer som, per definition, är krigföring på 

stormaktsnivå mot mindre eller likvärdiga motståndare. Sydafrika kunde i många avseende ses som en 

regional stormakt i Afrika, vilket landet kanske i viss mån fortfarande kan även om många andra 

länder på kontinenten numera tävlar om rollen. Trots sanktioner från omvärlden och med begränsade 

resurser lyckades Sydafrika motsätta sig uppror inom de egna gränserna och slå mot kommunistiska 

styrkor i närområdet under cirka 23 år innan omvärldens påtryckningar, samt en ovilja att fortsätta 

strida efter det kommunistiska greppet släppt, slutligen stängde detta blodiga kapitel i Sydafrikas 

historia. 

I dagens konflikter går det att se hur olika flygstridskrafter används, exempelvis konflikten i 

Afghanistan där luftstridskrafterna används i counterinsurgency operationer och ofta som stöd till 

marktrupperna medan luftmakterna i Libyen gjorde en stor insats mot regimens konventionella styrkor 

utan några egna styrkor på marken. 

Det sydafrikanska gränskriget varade i över 23 år från 1966 till 1989. Kriget kan delas in i olika, löst 

sammankopplade, konflikter där Sydafrika har en betydande roll. Sydafrikas operationer under kriget 

innefattar såväl counterinsurgency operationer på marken och i luften samtidigt som de stred mot en 

konventionell fiende som fick kommunistiskt stöd från Kuba och Sovjet.  

Den teoretiska grunden till varför det Sydafrikanska flygvapnet agerade på ett visst sett ryms inte inom 

ett småskaligt arbete som detta. Det skulle kräva tillgång till doktriner och underlag som, även för en 

Sydafrikansk medborgare, skulle vara svåra att få tag i på grund av närheten i tid. Med detta i åtanke 

går det istället att undersöka nutida luftmaktsteoretikers tankar och jämföra med operationerna i södra 

Afrika under den senare halvan av 1900-talet. 

1.2. Problemformulering 

 

Trots att konfliktens storlek, de stridande parternas organisation samt tidpunkten kontrasterar mot 

teorierna som lagts fram av Warden söker studien svar på frågan;  

I hur stor utsträckning går det att spåra Wardens teorier i de Sydafrikanska luftoperationerna? 

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att undersöka ifall Wardens teorier går att applicera på ett småskaligt krig eller en 

konflikt som inte faller direkt under teoriernas ”standardmodell”. För att besvara den större frågan 

behövs mindre, mer konkretiserade frågeställningarna, dessa är: 

Vilka är Wardens centrala teorier? 
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Hur använde sig Sydafrika av luftstridskrafterna i Angola under de sista åren av kriget? 

Finns det kopplingar mellan Wardens luftmaktsteorier och operationerna i södra Afrika? 

1.4. Avgränsningar 

 

Fallstudien berör konflikterna i södra Afrika under åren 1966 till 1989. Undersökningen avgränsas till 

de Sydafrikanska flygvapnets operationer som genomfördes mot Angolas styrkor i norr under de sista 

åren av kriget där b.la. slaget om Cuito Cuanavale, som pågick mellan 1987 och 1988, ingår. Vidare 

avgränsas arbetet att främst fokusera på stridsflygets användning. 

Bakgrundsinformation om dåvarande Rhodesia och Sydvästafrika är nödvändigt för att få en 

övergripande bild men för djupare beskrivning om dessa konflikter hänvisas läsaren till litteraturen 

eftersom det inte innebär en förutsättning för den övergripande analysen. Konflikterna som beskrivs 

har valts ut eftersom de påverkar Sydafrika mest under denna tidsperiod och därför har författaren valt 

att inte ta upp andra konflikter som samtidigt pågick i området, t.ex. Mocambique, Guinea-Bissau 

m.fl.  

 

1.5. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning för fallstudien är till större delen historielitteratur om händelseförlopp, det politiska 

spelet och data som insamlats under kriget, det är dessa som används som källor för att berätta om 

kriget tillsammans med information erhållen ur intervjuerna.  De centrala källorna som används går att 

finna i kapitel 1.6.  

Ett antal arbeten som behandlar Wardens teorier för användning i komparativa studier går att återfinna 

i tidigare studenters självständiga arbeten. Till dessa hör Max Villmans uppsats om Wardens 

inflytande på kriget i Georgien 2008
1
 och Erik Frisks uppsats som undersöker luftkriget i Kosovo 

utifrån Wardens teorier.
2
 För teoridelen utgör dessa en grund att utgå ifrån utöver källmaterialet.  

 

1.6. Källor och källkritik 

 

Teoridelen har baserats på, bland annat, John Wardens egna verk The Air Campaign och Enemy as a 

System vilka får betecknas som tillförlitliga källor då han själv är författaren. För att finna ett lämpligt 

urval av Wardens idéer har författaren även använt sig av David R. Mets The Air Campaign – John 

Warden and the Classical Airpower Theorists som vidare förklarar och tydliggör Wardens centrala 

idéer. Ytterligare inspiration och stöd har hämtats från den mängd av tidigare självständiga arbeten 

som använt sig av Wardens teorier. Ingen har dock tidigare använt sig av Sydafrikanska gränskriget 

som fallstudie. För att skapa bättre förståelse för begrepp som ingår i Wardens teorier har författaren 

tagit hjälp av den svenska försvarsmaktens publikation, Doktrin för luftoperationer.  

                                                      
1
 Villman, Max.  Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008 - ett fall av Warden? Försvarshögskolan, 

Stockholm, 2010 
2
 Frisk, Erik. NATO:s luftkrig I Kosovo utifrån Wardens teorier. Försvarhögskolan, Stockholm, 2011 
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David R. Mets bok John Warden and the Classical Airpower theorists kan ha vinklat Wardens idéer 

något för att passa bättre in i hans komparativa arbete. Författaren ser dock inte detta som ett problem 

eftersom flera källor används. 

De självständiga arbetena av Max Villman samt Erik Frisk har författaren använt som stöd för teorin. I 

sina teorier har de använt sig av Warden men deras empiri inriktar sig på konflikterna i Georgien 

respektive Kosovo. Deras uppsatser är skrivna för att passa ett speciellt syfte vilket kan ge en 

ofullständig bild av Wardens teorier men även detta kors refereras mot flera oberoende källor. 

Källorna som har använts för fallstudien är mestadels litteratur med ett brett fokus på konflikten där 

framförallt två publikationer använts, Willem Steenkamps South Africas Border War 1966-1989 som 

ger ett relativt detaljerat narrativ samt Helmut Heitman’s War in Angola. Det kan här vara, i en 

Sydafrikansk kontext, viktigt att understryka att, åtminstone den senare publikationen, inte utgör en 

partsinlaga från den ¨gamla¨ regimen då författaren än idag är aktiv och respekterad i landet och var 

den som för någon månad sedan skrev ¨The Battle in Bangui¨ som beskriver stridigheterna i Central 

Afrikanska Republiken våren 2013. 

Ytterligare en källa som omfattar hela kriget är Peter Baxters SAAF’s Border War – The South African 

Air Force in Combat, 1966-1989. Som namnet antyder fokuserar denna bok endast på flygvapnets 

inblandning i konflikterna. Författaren av denna bok har skrivit om flera delar av samma krig och även 

andra konflikter. Boken är trovärdig då texten kompletterar, men även överlag, korresponderar med 

publikationerna nämnda i förra stycket samt med även andra böcker. 

Martin Louw och Stefaan Bouwers bok The South African Air Force at War ger en övergripande bild 

av det Sydafrikanska flygvapnet och dess operationer från andra världskriget till publikationsdatum 

1995. Louw var stridspilot och flög Mirage F1CZ under kriget och Bouwer är en flygintresserad 

läkare med erfarenheter från kriget. Tillsammans har de sammanställt denna kronologiska och 

illustrerade bok. Bägge författarna är sydafrikaner vilket kan betyda att boken, precis som i stort sett 

all självupplevd historisk litteratur, riskerar att beskriva händelseförlopp och utveckling ur en 

begränsad synvinkel.  

En värdefull källa var Gerrie Radloffs powerpointpresentation Combat losses analysis som hölls för 

SAAB 2005. Presentationen innehåller en sammanfattning av flygstridskrafterna och ”lessons-

learned” från konflikten. Radloff var pilot och flög bl.a. Mirage F1 under konflikten men var även 

divisionschef för ”1 Squadron” från 1983-1985. Informationen är därmed en förstahands källa och är 

trovärdig. 

De tre intervjuerna som gjordes för fallstudien genomfördes i Pretoria, Sydafrika i april 2013. 

Samtliga intervjuobjekt var aktiva under konflikterna och är trovärdiga förstahandskällor.  

Källorna till fallstudien är oberoende och kompletterar varandra samtidigt som de ger en enhetlig bild 

av kriget ur Sydafrikas perspektiv. Författaren har ännu inte hittat någon vital information som är 

omstridd, dock kan litteraturen ibland skilja sig något vad det gäller antal och värden. 

1.6.1.  Intervjupersoner   

 

Intervjupersonerna har valts ut genom personlig kännedom, stött av faktumet att de deltog aktivt under 

konflikterna som fallstudien behandlar samt att de genom sin ställning inom det Sydafrikanska 

flygvapnet under lång tid haft direkt insyn i strategiska och taktiska beslut. 
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General Norman Minne – Department of Defense South Africa: Deputy of acquisition 

 
General Norman Minne (NM) har till dags dato 41 års erfarenhet från Sydafrikanska flygvapnet och 

kommer att gå i pension under det närmaste året. De senaste 4,5 åren har NM haft rollen som Brigad 

General med ansvar för flygvapnets inköpsorganisation vars ansvar det är att förbereda och genomföra 

alla större kapitalinvesteringar inom flygvapnet. 

NM tog studentexamen 1971 i Port Elisabeth och gick med i flygvapnet 1972. NM tog examen från 

militärakademin 1974 och påbörjade sedan en 17 år lång karriär som aktiv flygvapen pilot. 

NM flög i början Harvards och Impalas och genomgick en mängd operativa utbildningar innan han 

1976 konverterade till Sabre och två år senare till Mirage III. I oktober 1978 posterades NM vid 1 

Divisionen på AFB Waterkloof och började flyga Mirage F1AZ. 1979 flög han sina första uppdrag i 

gränskriget. Från 1982 till 1987 utbildade, och verkade, NM som kategori B samt senare även kategori 

A instruktör vid flygskolan i Langebaanweg. 

1987 återvände NM till 1 division som numera var förlagd på Hoedspruit AFB. Härifrån deltog NM i 

operationerna i södra Angola, först som gruppchef men senare som divisionschef. NM flög 3700 

timmar som aktiv stridspilot i det Sydafrikanska flygvapnet. 

Efter 1992 har NM haft en mängd stabsposter inom SAAF, bl. a General Inspektör. NM genomgick 

högre stabskurs i Sydafrika 1992 och USAF War College 1997. 

 

Brigadier General (Ret.) Philip Willcock  

 

General Philip Willcock (PW) påbörjade sin karriär i det Sydafrikanska flygvapnet 1968. PW 

påbörjade sin karriär på Harvards men istället för att gå direkt över till ”fighter line” utbildade PW sig 

till flyginstruktör och stannade fem år på flygskolan som flyglärare på Harvards. Under denna tid flög 

PW mer än 2000 timmar Harvards innan han blev förflyttad till Impala Mk II. I detta lätta 

attackflygplan genomförde PW ett stort antal operationella uppdrag under gränskriget åren -76 till -81. 

Efter sin aktiva period som stridspilot på fronten utbildade sig PW på de olika Mirage typerna SAAF 

opererade vid denna tid och verkade som provflygare vid testbasen Overberg på Sydafrikas sydspets. 

PW var ansvarig för utvecklingen av elektronisk krigföring (EW) inom SAAF. SAAF hade lidit 

omfattande förluster till fiendens avancerade LV-system och landet kraftsamlade för att leda 

utvecklingen inom EW området. Till sin hjälp hade man en mängd utrustning man kämpat sig till 

under kriget. Denna utrustning (SA-8, ZSU-23 etc.) utgjorde sedan, och än idag, basen för den 

Sydafrikanska EW utbildningen. PW var under större delen av sin karriär ansvarig för detta i en 

mängd olika befattningar. PW avslutade dock sin flygvapenkarriär som Brigad General med ansvar för 

större kapitalinvesteringar. Efter sin flygvapenkarriär anställdes PW av Saab där han idag jobbar med 

marknadsföring i Sub Sahara av flygrelaterade produkter. Sommaren 2013 lämnar PW Saab för att 

återigen återvända till EW skrået då han tar rollen som EW instruktör vid ett flygvapen college i 

mellanöstern. 
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Colonel (Ret.) Chris Skinner 

 

Överste Chris Skinner (CS) påbörjade sin militära karriär 1976 inom armén. Under sina år i infanteriet 

var CS inblandad i stridigheterna i norra Sydvästafrika, nuvarande Namibia. 1978 växlade dock CS 

över till flygvapnet och efter sedvanlig pilotutbildning på Harvards och Impala blev han återigen insatt 

i stridigheterna, denna gång i rollen som stridspilot. 1983 genomgick CS typinflygning på Mirage III 

och strax därefter Mirage F1. Som F1 pilot återvände CS till gränskriget och genomförde ett stort antal 

uppdrag i södra Angola. CS genomförde totalt mer än 120 skarpa uppdrag i kriget. 

Efter kriget utbildade sig CS till ingenjör vid Stellenbosch universitetet men fortsatte att flyga och blev 

efter hand ansvarig för en mängd olika projekt i det sydafrikanska flygvapnet. Han var bl. a ansvarig 

för införskaffandet, och utvecklingen av, nya jaktrobotar. CS avslutade sin karriär som projektansvarig 

för Gripen inköpet och tillbringade bland annat sex år i Linköping. Efter flygvapenkarriären anställdes 

CS av Saab och är idag ansvarig för marknadsföring av SAABs sydafrikanska produktportfölj över 

hela världen. 

2. Metod och disposition 
 

Med uppsatsens syfte och storlek i åtanke har författaren valt metoder som passar denna undersökning. 

Den tillgängliga informationen om det empiriska ämnet är till mestadels litteratur som baserats på 

återberättelser i form av intervjuer, rapporter eller officiella handlingar. Författaren använder sig 

mestadels av en kvalitativ textanalys men med vissa kvantitativa inslag för att skapa en mer detaljerad 

bild av teoridelen och fallstudien.  

Den kvalitativa textanalysen
3
 gör det möjligt att tolka och systematisera data ur källmaterialet 

samtidigt som de kvantitativa ansatserna
4
 skänker en större förståelse för de operationella effekterna 

under konflikten. 

Genom att använda sig av en kvalitativ textanalys i teoridelen går det att bryta ner Wardens 

konceptuella tänkande i mindre beståndsdelar som tar sin form från hans olika begrepp. Därmed är det 

möjligt att, utifrån dessa begrepp, analysera fallstudien i syfte att finna korrelerande faktorer.  

Den kvalitativa textanalysen utav källmaterialet som täcker fallstudien stöds av de samtal och 

intervjuer som genomförts. Dessa har en mer kompletterande natur då de skänker en större och 

närmare förståelse för fallstudien.
5
  

Författaren har valt att inte arbeta utifrån en mer kvantitativ metod då det förmodligen skulle ge en 

begränsad bild av fallstudien och möjligtvis göra några kopplingar mellan teorin och fallstudien 

svårtolkade.  

Kapitel 1 & 2: Dessa kapitel bildar arbetets ramverk med inledning och metod. 

                                                      
3
 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, Stockholm, 

Nordstedts Juridik AB, 2007, s.237 

4
 Johannesen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. 2003. Introdutkion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö : Liber, 

2003. s. 131 
5
 Esaiasson, o.a., 2007 s. 289 
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Kapitel 3: Innehåller analysen av källmaterialet och vad författaren har tolkat som Wardens centrala 

idéer, dessa har valts ut med stöd från andra självständiga arbeten. Detta kapitel avser att besvara den 

första frågeställningen: Vilka är Wardens centrala teorier? 

Kapitel 4: Kapitlet är främst en kvalitativ textanalys av materialet, d.v.s. litterära verk samt 

genomförda intervjuer, i fallstudien som ämnar besvara arbetets andra frågeställning: Hur använde sig 

Sydafrika av luftstridskrafterna i Angola under tidsperioden 1987 och 1988? 

Kapitel 5: Kapitlet försöker besvara tredje frågeställningen: Finns det kopplingar mellan Wardens 

luftmaktsteorier och operationerna i södra Afrika? De fyra begreppen tagna ur Wardens teorier 

jämförs med en fallstudie på Sydafrikanska gränskriget. Detta mynnar ut i en diskussion, resultat och 

slutsats. 

I analysen har teorierna ”fiende som system” samt ”tyngdpunkter” kombinerats då de, i föreliggande 

arbete, är nära sammankopplade.  

3. Teori 

3.1. John A. Warden III 

 

John Warden var stridspilot i US. Air force och flög OV-10 Bronco och F-4 Phantom under 

Vietnamkriget. Han läste sedan statsvetenskap för att därefter ta examen från National War College i 

Washington DC där hans examensarbete lade grunden för hans bok The Air Campaign – Planing for 

Combat. Han kom sedan att bli baserad i Tyskland och flög där F-15.
6
 Han fortsatte med att arbeta 

med luftmaktsteorier och strategiska frågor och lade bland annat fram idéerna om fienden som ett 

system.
7
 

3.2. John A. Wardens teorier 

 

John A. Wardens idéer har sammanfattats i David R. Mets The Air Campaign – John Warden and the 

Classical Airpower theorists och det är därifrån stöd hämtas för vilka av Wardens idéer som används i 

undersökningen. Mets identifierar Wardens sex antaganden, vilket ligger till grund för hans teorier. 

Dessa är: 

 Human behavior is complex and unpredictable. 

 Material effects of military action are more predictable. 

 Air superiority is prerequisite for victory or even survival. 

 The offensive is by far the stronger form of air war. 

 Victory is, and always has been, achieved in the mind of the enemy commander— everything 

must be directed toward that end. 

 Americans are even more sensitive to friendly, and even enemy, casualties than ever before.
8
 

 

Dessa påståenden utgör grunden utifrån vilka Wardens bygger sina egna idéer. 

                                                      
6
 Warden, John A. 2000. The Air Campaign. Lincoln : toExcel Press, 2000. ss. 179-180 

7
 Warden, John A. Spring 1995 The Enemy as a System.. I, Ipswich, MA : Airpower Journal, Spring 1995, 

Airpower Journal, Vol. 9. 
8
 Mets, David R. 1999. The Air Campaign - John Warden and the Classical Airpower Theorists. [Online] Air 

University Press, 1999. ss. 58-59 
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Tidigare forskning, såsom andra självständiga arbeten, har legat som grund för att välja ut vilka av 

John A. Wardens teorier som kan tolkas som hans centrala. Författaren har valt ut fyra centrala 

begrepp: tyngdpunkter, interdiktion, luftöverlägsenhet och fienden som system. Såsom nämns ovan 

har ”tyngdpunkter” och ”fienden som system” vävts samman i analysen av föreliggande arbete pga. 

konfliktens karaktäristik. 

 

3.2.1. Tyngdpunkter (Centers of Gravity) 

 

En fiendes tyngdpunkt syftar till en punkt, eller del utav hans helhet, där ett anfall skulle göra mest 

verkan i förhållande till den målbilden i den högre militärstrategiska nivån. Tyngpunkts begreppet är 

inte Wardens egna påfund utan det tillhör militärstrategen Carl von Clausewitz som lånade uttrycket 

från mekanikens värld: 

“Clausewitz’s military center of gravity (CoG) and the CoG of the mechanical sciences share many of the same 

properties: neither is a strength or a source of strength, per se, but rather a focal point where physical (and 

psychological) forces come together.”
9
 

 

Det är den punkt som, ifall anfallen, skulle få fienden i obalans och leda till en systemkollaps eller 

degradering av systemet. Enligt Warden finns tyngdpunkter på alla militära plan och att det är den 

militära ledningens ansvar att hitta och slå mot rätt tyngdpunkter. Rätt tyngdpunkt behöver dock inte 

betyda det mål som skulle innebära störst och bäst effekt mot fienden utan kan utgöra ett mål som är 

uppnåeligt och där anfallet är genomförbart för de egna styrkorna. Det vill inte säga att det är fel att slå 

mot de mål som skulle ge störst verkan på fienden men dessa kan vara i princip omöjliga att slå mot 

eller betyda extrema förluster för de egna styrkorna. För att uppnå avgörande slag mot fienden måste 

alltså dess tyngdpunkter upptäckas och sedan angripas.
10

 

3.2.2.  Luftrumskontroll 

 

Luftrumskontroll refererar till de egna eller fiendens styrkors möjlighet att verka i luften under en 

konflikt och inom ett visst område. Luftrumskontroll är översättningen till det som Warden beskriver 

som ”Air superiority”. Inom begreppet luftrumskontroll finns flera stadier som beskriver i vilken 

utsträckning ens egna, eller fiendens, förband har handlingsfrihet i luftrummet.
11

  

Luftherravälde är det stadie, eller mer rättvisande, tillstånd, som eftersträvas eftersom det uppnås när 

fienden inte har möjlighet att agera överhuvudtaget inom luftrummet. Ett annat begrepp som beskriver 

en lägre form av luftrumskontroll är luftöverlägsenhet, vilket inbegriper ett tillstånd då de egna 

styrkorna har ett begränsat övertag i luftrummet men inskränks exempelvis till tid eller geografiskt 

läge. Den lägsta formen av luftrumskontroll kallas fördelaktigt luftläge, detta innebär att de egna 

styrkorna har ett övertag i ett luftrum där fienden har verkansmöjlighet.
12

  

                                                      
9
 Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College. 2002. Clausewitz's Center of Gravity: Changing Our 

Warfighting Doctrine--Again! Carlisle : International Security & Counter Terrorism Reference Center, 2002 s. v 
10

 Warden, 2000 s. 7 
11

 Warden, 2000 ss. 10, 16 
12

 Försvarsmakten. 2005. Doktrin för luftoperationer. Stockholm : Försvarsmakten. ss. 23-24 
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Förenklat kan man säga att det finns det fem typer av luftkrig, tabellen nedan visar hur Warden 

strukturerat sina dessa fem olika ”case” eller fall, för att lättare möjliggöra planering och analys av en 

situation mellan två motståndare och deras styrkor. 

3.2.2.1. Fem fall av luftkrig
13

 

 

Table 1 

AIR SUPERIORITY CASES 

Case 

Blue Air Fields  

and Rear Areas* Battle Lines** 

Red Air Fields  

and Rear Areas 

I Vulnerable Reachable Vulnerable 

II Safe*** Reachable**** Vulnerable 

III Vulnerable Reachable Safe 

IV Safe Reachable Safe 

V Safe Unreachable Safe 

*Blue and Red fields encompass supporting infrastructure such as power, fuel, 

 and command and control facilities. 

**Normally the ground front, but could be border 

***Safe means that fields are not likely to be hit either because the enemy is 

unable to hit them, or chooses not to do so, or they are protected by political 

constraints. 

****When Case II progresses to its logical conclusion, Red will probably be 

unable to reach even the battle lines. 

 

 

Case I beskriver en konflikt eller ett krig där egna styrkor, Blue, står på ena sidan fronten mot en 

fiende, Red, på andra. Båda parternas luftstridskrafter har möjligheten att nå fronten men även baser 

och infrastruktur på motståndarens mark. I Case II är egna förutsättningar optimala; möjligheten att 

vinna luftherraväldet är stor. De egna baserna är relativt säkra från fienden, vars baser är möjliga mål 

för flyganfall från egna styrkor. Case III är samma situation som Case II bara att fienden har övertaget 

och därmed har större chans att vinna luftkontrollen. Case IV och V är militärt inte lika intressanta då 

det tidigare fallet endast ger möjlighet för verkan vid den direkta fronten medan de senare egentligen 

innebär att ingen användande av luftmakt förekommer.
14

 

3.2.3. Fiende som system 

Istället för att se motståndaren som en enkel enhet ser Warden honom som ett system, uppbyggd av en 

mängd komponenter som bygger upp en helhet.
15

 För att förstå begreppet fiende som ett system 

behövs en insikt om varför ett krig uppstår. Enligt Clausewitz och många andra militärteoretiker är det 

att påtvinga någon annan sin vilja, sin politik. 

                                                      
13

 Warden, 2000 s. 17 
14

 Warden, 2000 ss. 16-17 
15

 The Enemy as a System, Spring 1995 s. 2 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 

OP 10-13 2013-05-24 

 

13 

 

”Vi ser alltså att kriget inte bara är en politisk akt utan ett verkligt politiskt instrument, en fortsättning 

av den politiska dialogen, ett genomförande av denna med andra medel.”
 16

 – Carl von Clausewitz 

Genom att förstå innebörden av att föra krig mot en fiende har vi också kommit fram till att det är det 

politiska syftet som skall bestämma hur vi skall agera mot motståndaren. För att påtvinga honom vår 

vilja behöver vi alltså ha en målsättning samt identifiera och slå mot tyngdpunkterna. Att se fienden 

som ett system underlättar att identifiera dessa tyngdpunkter. Warden belyser tankesättet att tänka stort 

för att sedan gå ner på mindre nivåer istället för tvärtom; från strategisk nivå till operationell, ända ner 

till taktisk.  

Att föra ett krig har en intention: att uppnå ett högre politiskt syfte och detta syfte måste rikta sig till 

motståndaren som helhet, till det Warden kallar strategisk entitet. Att få denna strategiska entitet att 

vilja samma sak som det egna lägret är i slutändan det essentiella. Att två styrkor skall mötas på 

slagfältet är inte ett ändamål i sig, men som dock oftast blir resultatet eftersom motståndaren inte har 

för avsikt att med fri vilja gå med på det den egna makten vill.
17

 

Wardens fem ringar är en modell som har för avsikt att förenkla verklighetens komplexitet och 

förklara hans teorier om system på ett enkelt sätt. Innersta ringen består av vad som kallas 

”Leadership” alltså ledarskapet. Detta tar Warden upp som den allra viktigaste komponenten i 

systemet, utan ledarskap fallerar system. Cirkel nummer två är ”Organic essentials” som ska illustrera 

essentiella element till systemet; Wardens exempel på detta är en militärmakts logistik med 

ammunition, bränsle och mat. Nästa ring kallas ”Infrastructure” och är precis det namnet påstår, 

infrastruktur, oberoende på vilket system man applicerar modellen. Cirkel fyra innefattar ”Population” 

som har samma betydelse på svenska. Här är det befolkningen av en stat, eller eleverna på en skola 

som är en del av systemet. Sista cirkeln blir då det militära styrkorna eller skyddande styrkorna som 

t.ex. Sveriges försvarsmakt.
18

 

 

Figur 1. Wardens fem-rings modell. 

                                                      
16

 Försvarsmakten,  2002. Militärstrategisk doktrin. Stockholm : Försvarsmakten. s. 34 
17

 The Enemy as a System, Spring 1995 s. 3 
18

 The Enemy as a System, Spring 1995 s. 13 
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Fem-rings modellen och teorin om fienden som ett system grundar sig i Wardens idéer om 

tyngdpunkter vilket gör att dessa två blir tätt förknippade.
19

 Idén om fienden som system har sina 

grunder i operationerna under 90-talets början i Irak, där Saddam Hussein var centrum av diktaturen 

utifrån femrings-modellen.  

 

3.2.4. Interdiktion  

 

Ett av villkoren för väpnad konflikt är enligt Clausewitz att logistikkedjan existerar på ett sådant sätt 

att soldater, vapen, ammunition, förnödenheter etc., når fronten. Logistikkedjan kan räknas ända från 

råvaruproduktionen till de förädlade produkterna som transporteras i djupled mot fronten men även 

längs frontavsnitt. Historisk har det alltid funnits en målsättning att tvinga in egna styrkor mellan 

fienden och dess bakre bas.  

Interdiktion kan delas in i ett antal scenariobaserade fall som sträcker sig ifrån operationer under egen 

reträtt och mot en retirerande fiende, i fasta positioner mot en offensiv angripare och tvärtom, vid 

situationer där båda sidor genomför offensiva operationer samt slutligen i operationer mot en fiende 

med förmåga till ”självhushållning”, exempelvis gerillaförband.  

Vidare delas interdiktion in i lång-, medel- och korträckviddig interdiktion. Detta relaterar inte enbart 

till det fysiska avståndet utan även till tiden för effekt på fronten.
20

  

 

4. Empiri  
 

4.1.  Konflikterna 

 

Sydafrikas politiska grund för att låta sig dras in i krig med Angola är utanför denna uppsats, som 

istället fokuserar på de militära operationerna och speciellt de som flygvapnet genomförde, men en 

kort bakgrund är viktigt för kontexten.  

4.1.1. Konflikternas bakgrund 

 

Innan det går att undersöka enskilda händelser och operationer som genomfördes av Sydafrikanska 

flygvapnet i Angola behövs en generell förståelse om förhållandena kring konflikterna som pågick i 

södra Afrika under 1900-talet. Konflikterna i detta område kan i många fall kopplas ihop, och spåras 

tillbaka till, Sydafrikas politik vid denna tid och att den inte stämde överens med de svarta 

nationalistiska befolkningarnas vilja.
21

 Detta kapitel kommer att ge en övergripande beskrivning av 

händelserna i södra Afrika under åren 1965 till 1989.  Inledningsvis kommer konflikternas bakgrund 

                                                      
19

 Warden, 2000 s. ix 
20

 Warden, 2000 ss. 71-85 
21

 Clayton, Anthony. 1999. Frontiersmen - Warfare in Africa since 1950. London : University College London, 

1999. s. 115 
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och händelseförlopp redovisas för att därefter övergå till att beskriva mer fokuserat på vilken roll det 

Sydafrikanska flygvapnet hade i konflikterna för att slutligen gå ner på operationell nivå i konflikten 

med Angola. 

De två stora världskrigen satte djupa spår, ekonomiska och politiska, hos de europeiska stormakterna 

och viljan att behålla sina kolonier var låg.  Avkoloniseringen i Afrika efter andra världskriget blev i 

många fall förhastad och lämnade instabila regeringar med liten eller ingen förmåga att styra en stat. 

Portugal och Sydafrika motsatte sig avkoloniseringen och behöll sina protektorat, även Syd Rhodesias 

vita befolkning vägrade se en överlämning till den svarta befolkningen och formade en självständig, 

”vit”, republik.
22

 De svartas kamp för självständighet kallades ”Swart gevaar”, som är afrikaans för 

svarta faran, vilket ger en antydan till de vitas inställning.
23

  

Den vita befolkningen i Syd Rhodesia motsatte sig Storbritanniens planer på att överlåta landet till den 

inhemska, svarta, befolkningen vilket hade skett med grannlandet Nord Rhodesia, nuvarande Zambia. 

Syd Rhodesia övergick till att bara heta Rhodesia och bildade, ett år efter den Nord Rhodesiska 

självständigheten, en vit ledd republik. Omvärlden lade sanktioner mot landet och en inbördes konflikt 

mot regimen inleddes. De två nationalistiska partierna ZANU (Zimbabwe African National Union) och 

ZAPU (Zimbabwe African People’s Union) började 1966 ett uppror för att överta makten. Bägge 

partierna hade Marxistisk-kommunistiska ideologier blandat med Afrikanska traditioner men skilde 

sig militärpolitiskt åt och hade, sinsemellan, ett dåligt samarbete.
24

  

Fram till 1979 bedrev Rhodesia framgångsrika counterinsurgency operationer för att motverka de två 

partiernas militära styrkor som tog sin fristad i Tanzania respektive Zambia. Sydafrika bistod med 

militärt stöd fram till 1976 då de drog sig ur landet. Detta tillsammans med internationella 

påtryckningar samt det faktum att Rhodesia inte såg något slut på stridigheterna ledde fram till ett 

nationellt val där de två kommunistiska partierna dock förbjöds från att delta. Trots att en ny regering 

tillträde fortsatte konflikten. Med stöd från Storbritannien inleddes dock fria val och därmed blev 

Robert Mugabe, tillhörande ZANU, ny president i nydöpta Zimbabwe.
25

 

På motsatt sida av den södra afrikanska kontinenten, vid kusten mot Atlanten ligger nuvarande 

Namibia som på 1900-talets början var under Tysk makt och kallades Tyska Sydvästafrika. Under 

första världskriget ställde Sydafrika sig bakom Storbritannien och bekämpade den tyska kolonin som 

var underlägsen de anfallande styrkorna. I och med Versaillesfreden 1919 och mandat från 

Nationernas förbund, föregångaren till FN, hamnade området under Sydafrikansk ägo och benämndes 

Sydvästafrika.
26

  

Ett folk i Sydvästafrika som kallas Ovambo bildade i början på 1960-talet SWAPO (South West Africa 

People’s Organisation) och deras militära falang PLAN (People’s Liberation Army of Namibia). Detta 

svarta nationalistiska parti ville att Sydvästafrika skulle bli självständigt från Sydafrika och landet 

kallades redan då ”Namibia” av dessa grupper. Rebellerna påbörjade gerilla träning i diverse länder 

runtom i världen för att slå mot den makt som de ansåg ha belägrat deras land. Inledningsvis var 

upproren misslyckade men våldet eskalerades allt eftersom tiden gick och det gick från att vara en 

polisiär fråga till en militär operation trots att mandatet från Nationernas Förbund förbjöd 

                                                      
22

 Corum, James S., Jonson, Wray R. 2003. Airpower in Small Wars. Kansas : University Press of Kansas, 2003. 

ss. 279-280 
23

 Baxter, Peter. 2012. SAAF's Border War. Pinetown : 30 South Publishers(Pty) Ltd., 2012. ss. 6-7 
24

 Corum, 2003 ss. 292-294 
25

 Corum, 2003 ss. 299-302 
26

 Corum, 2003 s. 302 
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Sydafrikansk militär aktivitet i området.
27

 SWAPO kunde agera inifrån Angola eftersom de, efter 

Angolas självständighet, allierat sig med likasinnade och det dominanta partiet i Angola MPLA 

(Movimento Popular de Libertação de Angola).
28

 Upproren i Sydvästafrika pågick med ökande våld 

fram till 1989 då det första fria valet hölls och en svart nationalistisk regering tillträde. 

Till en början tillhörde Angola, Mocambique och Guinea-Bissau alla tre Portugal, som inte beviljade 

självständighet och i samtliga stred svarta, kommunistiska, rebeller i många år för just detta. Efter att 

en junta övertagit makten i hemlandet Portugal övergavs kolonierna 1975.
 29

 Självständigheten för 

Angola medförde ett utbrott av inbördeskrig om vem som skulle ta över makten i landet. Innan 

inbördeskriget utbröt skulle Portugal tillsammans med de tre partierna MPLA, FNLA (Frente 

Nacional de Libertação de Angola) och UNITA (União Nacional para a Independência Total de 

Angola) skriva på Alvoravtalet som deklarerade en övergångsregering i landet. MPLA hade för avsikt 

att ta makten för sig själv vilket fick konsekvensen att avtalet försummades och kriget var ett faktum.
30

  

Redan innan inbördeskriget fick det kommunistiska MPLA stöd från Sovjetunionen såväl som från 

Kuba och Östtyskland med resurser i form av krigsmateriel, personal och träning. Detta stöd ökade 

konstant och mot slutet av 1980-talet hade Kuba närmare 40,000 soldater i Angola medan 

Sovjetunionen försåg FAPLA (MPLA:s militära del) med krigsmateriel och transportstöd samt 

”rådgivare” i form av officerare.
31

 

UNITA hade, under större delen av konflikten, kontroll över ett territorium i sydöstra delen av Angola 

medan MPLA utgick ifrån Luanda och hade stort övertag i de norra och västra delarna av landet.
32

 

Eftersom UNITA höll ett stort område i Angola som gränsade till Sydvästafrika allierade sig Sydafrika 

med UNITA och stödde dem i ett försök att förhindra MPLA att kontrollera gränsen och därmed 

kunna ge SWAPO möjligheten att obehindrat påverka Sydvästafrika utmed hela gränsen.
33

  

 

4.1.2. Konflikterna eskalerar och SAAFs inblandning 

 

Det Sydafrikanska flygvapnet deltog i samtliga delar av de ofta låg-intensiva konflikterna med 

varierande insats. Rhodesia såg ett stöd från Sydafrika i deras upprorsbekämpning i form av 

helikoptrar, piloter och i vissa fall flygplan för specifika mål. 
34

 Flygvapnet användes flitigt i både 

konventionella operationer och de inriktade mot att bekämpa rebeller. Till en början användes 

helikoptern Alouette III som stöd till polisiär verksamhet för att bekämpa upprorsmakarna. Våldet 

trappades upp och det militära insatserna ökande.  

För att förhindra SWAPO:s styrkor från att infiltrera in i Sydvästafrika började man göra operationer 

in i Angola för att på så sätt förebygga eventuella attacker.  Dessa djupslående operationer mot 

SWAPO styrkor inleddes redan 1966 med ’Operation Blouwildebees’ där Sydafrikanska Alouette III 

                                                      
27

 Clayton, 1999 ss. 117-118, 131-142 
28

 Corum, 2003 s. 309 
29

 Corum, 2003 ss. 281-292 
30

 Steenkamp, Willem. 1989. South Africa's Border War 1966-1989. Gibraltar : Ashanti Publishing (Pty) Ltd., 

1989. s. 36 
31

 Lazitch, Branko. 1988. The Battle for Angola. Paris : Est et Quest, 1988. ss. 19-20 
32

 Col (ret.) Skinner, Chris. 2013. [interv.] Adam Lewis-Olsson. Pretoria, den 10 April 2013. 
33

 Corum, 2003 s. 309 
34

 Baxter, 2012 ss. 16-17, 30-33 
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helikoptrar tillsammans med specialiserade polisstyrkor attackerade gerillaenheter innanför Angolas 

gränser. Under denna period samarbetade Sydafrika och Portugal militärt men under mycket 

nedtonade omständigheter.
35

 

Efter 1975 eskalerades våldet i omgångar, den ofta låg-intensiva konflikten blandades med offensiver 

från Sydafrikas och Angolas sida samtidigt som insurgenter penetrerade in i Sydvästafrika med jämna 

mellanrum.
36

 För en mer detaljerad bild av konflikterna i södra Afrika hänvisar författaren till Willem 

Steenkamps bok ”The South African Border War 1966-1989”. 

Konflikten i Sydvästafrika och Angola eskalerades framförallt på grund av att Portugal drog sig ur 

sina kolonier och inbördeskriget tog ny fart 1975 i Angola. Västerländska påtryckningar, bland annat 

från USA, ville att Sydafrika skulle stödja det anti-kommunistiska partiet UNITA som, innan Angolas 

självständighet, hade hjälpt SWAPO.
37

 De liknande ideologierna gjorde att SWAPO sa upp samarbetet 

med UNITA och allierade sig med de överlägsna MPLA, vilka kom att skydda och stödja deras 

operationer.
38

  

På hösten 1975 genomfördes Operation Savannah som, till större delen, var en markbunden offensiv 

mot Angola där de Sydafrikanska styrkorna nästan nådde ända fram till huvudstaden Luanda. 

Operationen var mycket lyckad men politiska faktorer, som att stödet till UNITA och FNLA från 

USAs sida försvann samt en ökad kommunistisk närvaro från Kuba och Sovjet, gjorde att en fortsatt 

framryckning stoppades och alla styrkor drogs tillbaka.
39

  

Från 1978 ökade införseln av krigsmateriel från Sovjet och Kuba, vilket sedan pågick kontinuerligt 

ända fram till krigsslutet 1989. Den nya materielen bestod av bl.a. luftmaktsmateriel i form av mer 

avancerade luftvärnssystem, attack- och transporthelikoptrar samt nya stridsflygplan.
40

 I september 

1985 genomförde FAPLA operation ”Second Congress” som hade för avsikt att pressa ut UNITA ur 

landet. Offensiven slogs tillbaka av UNITA och de stödjande Sydafrikanska styrkorna. Genom 

signalspaning och utplacerade spaningspatruller konstateras det att FAPLA drog sina sovjetiska 

rådgivare ur operationsområdet med hjälp utav helikoptrar. Genom att ha visuell kontakt med 

helikoptrarna från marken kunde de sydafrikanska Impalas genskjuta helikoptrarna i 

operationsområdet. På totalt tre dagar lyckades de skjuta ner två Mi-25, en Mi-8, en Mi-17 och två Mi-

24.  

4.1.2.1. Stridsflygplan som användes 

Sydafrikas stridsflyg Angolas stridsflyg 

 Buccaneer 

 Mirage III C och R 

 Mirage F1 C och A 

 Impala Mk I & II 

 Canberra (Bomb och Spaning) 

 MIG 21 

 MIG 23 

 SU-22 

 SU-25 
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4.1.3.  1987 till 1988, Slaget om Cuito Cuanavale 

 

De två sista åren på kriget var under perioder mycket intensiva, den Kubansk/Sovjetiska närvaron 

ökade i Angola vilket eskalerade striderna till nya nivåer.
41

  Juli 1987 inledde Sydafrika operation 

”Modular” i syfte att stoppa den annalkande FAPLA styrkan vilka hade för avsikt att driva bort 

UNITA från landet och hade staden Mavinga som huvudmål.  

“…the Cubans started getting involved, every year they’d come after the rainy season and try to clear them 

[UNITA] out of Jamba and Mavinga in the south east corner…in -87 and -88 we had the major operations. They 

were attacking brigades with full AKAK etc., missiles and supported by Mig-23’s…”
42

 

”Modular” lyckades genom intensiv artillerield och attacker med stridsflyg tvinga det fientliga flyget 

till att ombasera ifrån deras bas öster om floden Cuito i staden Cuito Cuanavale till basen i Menongue 

som ligger längre västerut. Detta fick effekten att deras stridsflyg fick mindre tid i luften över 

operationsområdet. Detta räddade många Sydafrikanska liv då det försvårade för fienden att attackera 

marktrupperna. Artilleriet fortsatte anfalla Cuito Cuanavale för att förhindra att basen reparerades, 

även konvojer och trupper inom området besköts.
43

 

Nästa steg blev Operation ”Hooper”, som ett svar på Fidel Castros försök att hämna det bittra 

nederlaget under operation ”Modular” och gruppera nya trupper i sydvästra Angola som skulle göra 

gränsen mot Sydvästafrika sårbar. Sovjet fortsatte skicka nya stridsflygplan, attackhelikoptrar och 

stridsfordon.
44

 Trots att den föregående operationen ”Modular” fått fienden på reträtt hade operation 

”Hooper” för avsikt att motverka en ny fientlig offensiv genom att driva ut alla FAPLA trupper ur 

området mellan floden Cuatir II och floden Chambinga.
45
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Figur 2. I bilden ovan återges Operation Modular som nr 8 samt Operation Hooper som nummer 9.46 

En för fienden, mycket viktig bro över floden Cuito som ledde vägen in till Cuito Cuanavale hade på 

hösten 1986 skadats under operation ”Coolidge” där specialstyrkor infiltrerat med helikoptrar in i 

området för att sedan dyka in och spränga bron. Bron kunde dock fortfarande användas av lättare 

fordon men hindrade för tillfället tyngre transporter.  

Den 12 december 1987 inledde Sydafrika sin första attack med precisionsammunition då de släppte 

den inhemskt konstruerade Raptor 1 H2 bomben från Buccaneer 414 mot samma bro. Uppdraget 

misslyckades men en upprepad attack lyckades med att förstöra bron tillräckligt för att försätta den ur 

brukbart skick.
47

 

Vid konfliktens inledning, 1975, hade Sydafrika i stort sett luftöverlägsenhet i sitt operationsområde 

som då oftast inte sträckte sig längre norrut än några mil från gränsen. Allt eftersom kriget utvecklades 

och den Kubansk/Sovjetiska närvaron ökade placerades fientliga radarstationer ut (se figur 3).
 48

 Den 

ökade närvaron av fientliga radarsystem gjorde att Angola fick en överlägsen radartäckning medan 

SAAF endast kunde få radartäckning över 21,000 fot (ca 7000 meter) runt området kring Mavinga och 

Cuito Cuanavale.
49

 Denna överlägsenhet i radartäckning tillsammans med den stora mängd luftvärn i 

området gjorde att SAAF fick taktisera och hela tiden förbättra tillvägagångssättet för att kunna anfalla 

                                                      
46

 Bild från Armed assault. [Online] 2006. [Citat: den 18 Maj 2013.] 

http://www.armedassault.info/_hosted/bushwars/info.html. 
47

 Baxter, 2012 s. 54 
48

 Radloff, 2005 ss. 5-9 
49

 Gen. Minne, 2013 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 

OP 10-13 2013-05-24 

 

20 

 

fienden utan att bli bekämpade.
50

  Sovjetiska SA-8 Gecko och SA-13 Gaskin introducerades samt det 

fientliga flyget och speciellt de nyanlända, mer sofistikerade, ryska MiG-23:orna utgjorde ett nytt och 

reellt hot.
51

   

 

Figur 3. Sydafrikanska (Blå) och Angolas (Röda) radarstationer och dess ungefärliga täckning. 

 

Från hösten 1987 till våren 1988 flög Mirage F1AZ och Buccaneers, 176 uppdrag mot fientliga 

markstyrkor trots fiendens moderna luftvärnssystem, överlägsna radartäckning och fördelaktiga 

luftläge. De sovjetiska luftvärnssystemen som utgjorde det största hotet mot sydafrikanska 

stridsflygplan bestod av radarledda SA-2,-3, -6, -8, IR-ledda SA-7, -9, -13, -14, -16 samt en mängd 

luftvärnskanoner däribland de radarledda ZSU-23-4.
52

  

”While the SA-8 deployment had a somewhat chilling effect on South African pilots, FAPLA’s augmented air 

defense units failed to prevent SAAF aircraft from dominating the skies over Cuito Cuanavale and Mavinga”
53

 

Större delen av kriget led Sydafrikanska stridsflygplan av en brist på elektroniska motmedel för att 

skydda sig mot hoten i operationsområdet. Detta fick konsekvensen att taktikerna som användes blev 

viktigare för att undvika fientlig eld. Ett exempel på taktik som användes var att flygplanen sällan flög 

över 100 fot (ca 30 meter) vilket fick konsekvensen att det fientliga luftvärnet hade väldigt kort tid 

upptäcka flygplanen.
54

 

Mestadels av operationerna genomfördes mot fiendens marktrupper eller mot logistikkonvojer men en 

operation var mot en FAPLA bas i Lubango som genomfördes den 20 februari 1988. Basen som ligger 

närmare kusten och låg långt in i fientligt territorium krävde noggrann planering. Målet var även 
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huvudkvarteret för SWAPOs styrkor vilket gjorde uppdraget extra vitalt. Uppdraget genomfördes utan 

några förluster.
55

 

Mirage F1CZ som hade för avsikt att anfalla fientligt flyg i operationsområdet baserades i Rundu men 

drogs tillbaka efter en kort tid då tiden mellan att det fientliga flyget upptäcktes i området till att 

planen var på plats var alldeles för lång vilket fick konsekvensen att vid endast ett fåtal tillfällen 

konfronterades de bägge sidorna i luftstrid.
56

  

Förutom jakt- och attackoperationer genomfördes fotorekognosering, framförallt av Mirage III RZ 

som flög högt över fientligt territorium för att undvika luftvärnssystem.
 57

 För en mer omfattande 

beskrivning av samtliga flygoperationerna som pågick under denna period finns att återfinna i 

Helmoed-Römer Heitmans bok ”War in Angola – the Final South African Phase”. 

5. Analys 
 

5.1. Tyngdpunkter (Centers of Gravity) och fienden som system 

 

Warden lägger stor vikt på att identifiera och slå mot rätt punkt i fiendens system, att hitta 

tyngdpunkten där fienden är sårbar och på ett effektivt sätt rikta sin verkan dit. Om fem-ringsmodellen 

appliceras på Angola som stat går det att se att Sydafrika till mestadels riktade sina operationer mot 

den yttre ringen, Angolas militära styrkor. Den politiska situationen kontrollerade Sydafrikas militära 

agerande vilket gjorde att kriget aldrig växte till en större konflikt mellan Angola och Sydafrika. 

Sydafrika bistod med militärt stöd åt UNITA och anföll baser inne i Angola för att förhindra 

SWAPO:s insurgenter från att ta sig in i Sydvästafrika. Sydafrika hade aldrig, från politisk sida, 

önskan att uppnå en total militär seger eftersom detta skulle locka de Kubanska och Sovjetiska 

styrkorna att införa än mer resurser till kriget och riskera ett större krig.  

På grund av dessa faktorer är det lämpligt att istället applicera fem-ringsmodellen på Angolas militära 

styrkor, d.v.s. FAPLA, SWAPO, Kubanska- och sovjetiska styrkorna. Den militära ledningen var till 

större delen baserad i huvudstaden, Luanda, utom räckhåll, men ibland visade sig tillfällen då attacker 

mot ledningscentra var möjliga.  

I fallstudien går det att återfinna två av dessa tillfällen, bombningarna av SWAPO:s högkvarter tillika 

FAPLA:s bas i Lubango och attacken mot helikoptrarna som transporterade sovjetiska rådgivare. 

Sovjetiska rådgivare var hjärnan bakom flera operationer, att slå ut många av dem på en gång var ett 

slag mot den innersta cirkeln i fiendens system, en lyckad operation mot ett tidskänsligt mål. 

SAAF:s införande och användning av precisionsammunition i slutskedet av kriget betydde bättre 

effektivitet. Attacken mot bron över Cuito med precisionsbomber kan kopplas till att hitta fiendens 

tyngdpunkt och att attackera fiendens infrastruktur, i det här fallet en viktig bro i fiendens 

logistikkedja som vidare beskrivs i analysen av interdiktion.  
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Med Wardens teorier om tyngdpunkter och fienden som system går det att dra vissa slutsatser i 

jämförelsen med den empiriska forskningen. I underlaget finns det spår av Wardens teorier i och med 

att Sydafrika visar prov på att slå mot sårbarheter och fiendens tyngdpunkter. Att de attackerar 

ledningsförmågan visar att de har haft ett tankesätt som överensstämmer med Wardens senare teorier 

om fienden som ett system och fem-rings modellen.  

 

 

Figur 4. Grafisk representation av hur de Sydafrikanska luftoperationerna korrelerar med Wardens teorier kring 

tyngdpunkter och fiende som system med fem-ringsmodellen. 

 

5.2. Luftrumskontroll 

 

En analys utav den empiriska undersökningen ger en bild att fienden, mot slutet av kriget, hade 

möjlighet till luftöverlägsenhet eller till och med luftherravälde men lyckades dock inte trycka ned de 

Sydafrikanska luftangreppen. Däremot tycks inte den Sydafrikanska luftmakten fokusera på att uppnå 

luftherravälde över hela operationsområdet. 

I ett tal efter krigets slut, oktober 1988, höll Brigadier Jan Steyn ett tal om luftrumskontroll och hur 

Sydafrika såg på deras situation: 

“The Air Force has the freedom of the air for its own purposes…there are two very important factors involved: 

space and time. It is simply not practical to dominate all the airspace all the time. We set limits for ourselves, 

that is, we avoided direct contact with FAPA (the Angolan air force) as far as possible – one reason being their 

air-defense network – which raised the risks. At first their aircraft came from Cuito Cuanavale and Menongue, 

and later from Lubango. From Menongue it took 11 minutes to get (to the fighting zone), and three minutes from 

Cuito Cuanavale. For us, it was 18 minutes from Ondangwa. So it was difficult to dominate all the airspace.”
58

 

Det empiriska materialet kopplat till Wardens olika fall av luftkrig blir inte helt självklar på grund av 

den tvetydiga karaktären som kriget har. Det går dock att dra vissa paralleller med Case II och Case IV 

med de Sydafrikanska luftstridsstyrkorna. Case II exemplifieras med att den blåa sidan, i det här fallet 

Sydafrikas styrkor, hade sina bakre baser i relativt skydd från Angolanskt stridsflyg vars uppgift inte 

var att attackera Sydafrikas flygbaser utan UNITA:s marktrupper och de Sydafrikanska styrkorna 

inom Angola. Något som stärker analysen att detta är ett Case II är det faktum att Sydafrika slog ut 
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flygbasen i Cuito Cuanavale och tvingade det fientliga flyget att ombasera. Detta visar att Sydafrika, 

trots den stora hotbilden kunde genomföra attacker mot strategiska platser inom Angola.  

Case IV förklarar ett läge där bägge parternas flygbaser ej står i riskzonen för fientligt angrepp. Som 

tidigare sagt fanns en ovilja att eskalera krigandet vilket därmed stödjer fall fyra eftersom det sätter de 

båda motståndarnas flygbaser och bakre baser utanför det politiska spelet som konflikten livnär sig på. 

Dock talar det faktum att SAAF verkligen angrep Cuito Cuanavale basen emot ovanstående vilket 

stärker tesen att det rör sig om ett Case II scenario enl. Wardens kategorisering.  

 

 

Figur 5. Grafisk representation över luftkriget i Angola kopplat till Wardens fem Case. 

 

Den fientliga styrkan hade resurser att uppnå en hög grad av luftrumskontroll men misslyckades, 

vilket fick konsekvensen att det sydafrikanska flyget kunde genomföra operationer inne i Angola. Den 

indirekta effekten av de många hoten som fanns inne i Angola tvingade Sydafrikanerna till att ta till 

extrema taktiker som flygning på väldigt låg höjd.
59

 

Wardens teorier om luftrumkontroll handlar om att kontrollera och neka fiendens tillgång till eller 

verkan i luftrummet samtidigt som de egna styrkorna erbjuds dessa möjligheter. Enligt Steyn var det ej 

praktiskt eller önskvärt att kontrollera hela luftrummet, hela tiden. Det går därmed att dra slutsatserna 

att Sydafrika åstadkom en tillräckligt hög luftrumskontroll tillsammans med speciella taktiker och 

under en begränsad tid för att lyckas med operationerna.  

David R. Mets redogör grundtankarna bakom Wardens teorier och en av dessa är att luftrumskontroll 

är en förutsättning för att vinna eller överleva. Sydafrika var i vissa avseenden militärt överlägsna i 

luften och ur deras perspektiv skulle detta påstående i så fall vara felaktigt. Dock kan Wardens teorier 

försvaras genom att påpeka att faktorer som krigets mångsidighet eller det komplicerade politiska 

spelet, eller effektiviteten hos fienden inte tagits med i analysen. 

 

5.3. Interdiktion 
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Wardens teorier kring interdiktion redogörs kortfattat i kapitel 3.2.4. Fallstudien ger i hand att de 

upprepade attackerna mot bron över floden Cuito under åren 1986 till 1987 tycks korrelera med 

intentionerna i Wardens, och för övrigt även Clausewitz, teorier angående interdiktion. Ihärdigheten i 

attackerna (först specialförband och senare upprepade flygattacker) tyder på att de sydafrikanska 

befälhavarna var väl medvetna om brons betydelse för försörjningskedjan till fronten.  

I enlighet med Wardens teorier kan detta, trots det gerillaliknande uppträdandet av vissa av de 

stridande parterna, karakteriseras inom scenariot ”offensiva insatser mot en fiende i fasta positioner”. 

Bron låg inte i direkt anslutning till fronten men ej heller i bakre logistikkedjan på långt avstånd vilket 

leder till att attacken mot Cuito bron kan karakteriseras som en medeldistans interdiktion mot en 

fiende i fasta positioner.   

Utöver den uppenbara överenstämmelsen med de teorier Warden formulerade året efter anfallet mot 

Cuito bron så ger även det slutliga utnyttjande av precisionsvapen en närmast kuslig förespegling om 

vad som komma skulle något år senare i Jugoslavien och senare även Irak. 

 

5.4. Diskussion 

 

Resultatet av analysen demonstrerar i vilken utsträckning det går att finna Wardens teorier, ur ett 

nedbrutet perspektiv, i ett småskaligt krig med fokus på luftoperationer. Nedan följer en diskussion 

kring resultatet ur analysen tillsammans med författarens egna reflektioner. 

Sydafrika mötte i konflikten ett moment 22 som uppstod då de gav sig in Angola. Sydafrika ville 

förmå Kubanska styrkorna att lämna Angola, tillse att UNITA lämnades ifred samt att SWAPO 

insurgent förband skulle upplösas eller förmås sluta attackera Sydvästafrika. Om Sydafrika hade 

lämnat Angola hade förmodligen FAPLA och Kubanska trupper lyckats bekämpa Unita och överta 

den buffertzon som de sydöstra delarna utgjorde mot Sydvästafrikas gräns. Utifall Sydafrika hade 

tryckt på för mycket, speciellt mot de Kubanska styrkorna, fanns en risk att Sovjet tillsammans med 

Kuba skulle öka sin närvaro så pass mycket att kriget skulle eskalera till en nivå som möjligtvis skulle 

innebära att fientliga styrkor anföll Sydvästafrika och senare kanske även det egna landets gränser. 

Ett ämne som inte diskuteras i arbetet är det faktum att Wardens teorier bygger upp ett helhetskoncept 

som förklaras i John Andreas Olsens bok om Warden och hans idéer. Olsen förklarar konceptet som 

att, på den strategiska nivån, uppnå snabba, avgörande slag mot fiendes tyngdpunkter för att orsaka 

handlingsförlamning eller systemchock och därmed avgöra kriget på ett effektivt sätt. Hans koncept är 

formade för att snabbt och effektivt uppnå de politiska målen.
60

 

Begreppen som återfinns i detta arbete förklarar tillvägagångssätt att uppnå det större strategiska 

målet. Fallstudien analyseras utifrån fyra utvalda begrepp vilket gör att resultatet blir övergripligt men 

uppdelat. Det sammanlagda resultatet av analysen pekar på tillräckligt många diskrepanser för att det 

ska vara diskutabelt huruvida de övergripande operationerna överensstämmer med Wardens 

konceptuella plan. Konflikternas långsamma eskalering från counterinsurgency operationer till 
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konventionella operationer argumenterar emot Warden, då det är svårt att finna en genomgående plan 

för ett snabbt och effektivt avgörande från luften. 

En grundläggande beståndsdel i det större konceptet är just luftöverlägsenhet som Warden menar är en 

förutsättning för att överleva och/eller vinna. Analysen i kapitel 5.2 beskriver ett scenario där den 

fientliga koalitionen hade den materiella möjligheten att uppnå en högre nivå av luftrumskontroll men 

som av olika anledningar inte lyckades stoppa Sydafrikanska offensiva luftoperationer. Detta indikerar 

att det är möjligt att uppnå en relativt hög verkan i luftrummet trots att fienden besitter en materiell 

förmåga att uppnå luftöverlägsenhet. Detta skulle då vara någonting som motsäger Wardens 

påståenden. Emellertid visar Sydafrika att de är överlägsna inom andra områden såsom att taktisera 

och kringgå fiendens försvar vilket även det måste räknas in med avseende på hur stor 

luftrumskontroll som kan, och behöver, uppnås. Detta resonemang blir något stapplande eftersom det 

inte går att analysera en konflikt endast utifrån de stridandes materiella tillgångar, även om de oftast 

har en betydande roll. Även andra faktorer, såsom politisk vilja och övergripande mål, har betydelse 

för krigföringsförmågan hos en militär styrka. Enligt militärstrategisk doktrin
61

 är de fysiska 

faktorerna endast en av tre pelare; de två andra utgörs av konceptuella faktorer och moraliska faktorer. 

De moraliska faktorernas påverkan på de stridande parterna har inte tagits med på grund av dess 

svårundersökta karaktär. Warden hävdar att detta har mindre betydelse i moderna krig, då teknologin 

inte ersätter moral men förminskar dess inverkan. I Wardens teorier om fienden som ett system ges en 

ekvation med fysisk- och moraliska faktorer.  

Fysiska faktorer x Moraliska faktorer = Resultat
62

  

Vad han belyser är vikten att lägga kraft på de fysiska faktorerna i ett krig eftersom de moraliska 

faktorerna är så pass oberäkneliga.
 63

 Detta togs inte med i arbetet, vilket förklarades tidigare, men 

även för att fokus ligger på användningen av stridsflygplan i konflikten, alltså den fysiska sidan. I 

Lazitch bok om kriget i Angola
64

 går det att finna exempel på att moralen var låg vilket bland annat 

kan ge stöd till de fientliga styrkornas oförmåga att upprätta en högre nivå utav luftrumskontroll.  

Studien avgränsar sig, som ovan nämnts, till att i huvudsak studera stridsflygets roll utifrån Wardens 

teorier under slutskedet av kriget, vilket gör att slutsatser som omfamnar hela den militära operationen 

i Angola och Sydvästafrika kan byggas på andra teorier än dem som beskrivs i arbetet. Det vill säga att 

även om undersökningen försöker dra paralleller med Warden är det troligt att hela den Sydafrikanska 

militära inblandningen bygger på doktriner eller teorier som, oaktat detta arbetes omfattning, i vissa 

avseenden korrelerar med Warden. Detta leder då till frågan om vilka teorier eller doktriner som 

egentligen står i grund för Sydafrikas luftoperationer under denna period. Frågan inbjuder till vidare 

forskning eftersom det sträcker sig utanför detta arbete. 

Utgången på kriget påverkas starkt utav internationella påtryckningar och en krigströtthet från bägge 

sidor. Ett faktum som försvårar sökandet efter spår av Warden inom detta småskaliga krig är att fred 

framkallades av diplomatiska medel istället för en militär seger. Vem som egentligen vann kriget är av 

vikt eftersom detta ger en möjlighet att analysera kriget utifrån Wardens teorier vilket skulle leda till 

ett resultat som bekräftar eller falsifierar dessa. Detta ingår inte i arbetet, som har utgått ifrån 

Sydafrikas lyckade militära operationer.  
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Det tidigare självständiga arbetet från Villman
65

 inbegriper Warden som ett helhetskoncept medan 

Frisk
66

 fokuserar mer på att visa eller förneka korrelationer mellan de utvalda begreppen i sina 

fallstudier. I och med resultaten från analysen går det att argumentera för faktumet att även om 

kriterier för enskilda begrepp uppfylls i fallstudien går det inte att konstatera närvaron av Wardens 

teorier som helhetskoncept.  

5.5. Resultat och sammanfattning 

 

I teoridelen beskrevs fyra begrepp som ingår i Wardens teorier, därefter följer en fallstudie som täcker 

bakgrunden till konflikterna ända ner till individuella attacker. Analysen för sedan dessa två delar 

tillsammans och försöker hitta korrelerande element vilket leder till en diskussion och vidare resultat. 

I problemformuleringen för detta arbete frågades det efter i vilken utsträckning det gick att spåra 

Wardens teorier i ett småskaligt krig som det i Angola. I analysen täcks fyra av Wardens centrala idéer 

och, utan hänsyn till omfattning, går det att hitta spår av samtliga i fallstudien.  

Empirin åskådliggör ett antal exempel som visar att det finns ett visst mått av ansatser som går att 

jämföra med teorierna om tyngdpunkter och fienden som system samtidigt som det förekommer ett 

fall av interdiktion där en bro anfalls med bland annat precisionsvapen i syfte att förstöra fiendens 

logistikkedja. Inom området för luftrumskontroll uppnås det i den mån att Sydafrika genomför 

offensiva attacker men oftast med krav på rigoröst taktiskt uppträdande. Exempel tas även upp där 

operationer genomförs mot en fientlig flygbas för att få större verkansmöjlighet i luften. 

Wardens idéer är, som tidigare sagt, uppbyggda för ett krig där det stora strategiska målet är att 

fienden skall bli handlingsförlamad eller få en systemkollaps. Detta är inte inriktningen för dessa 

operationer, uppenbarligen går det att dra vissa paralleller till Wardens teorier om hur luftkrig bör 

genomföras för att uppnå hans större heltäckande teori.   

Resultat ur analysen kan härledas tillbaka till luftoperationerna under konflikten ifråga genom att på en 

taktisk och operativ nivå koppla till ett samband mellan Wardens teorier i deras nedbrutna form. Sett 

ur ett högre strategiskt perspektiv, som utgör den konceptuella basen i Wardens idéer, går det dock 

inte att återfinna några liknande kopplingar. 

Sammanfattningsvis går det att påvisa spår av Wardens teorier i empirin, dock inte till den grad att 

hans helhetskoncept uppfylls. Därmed avslutas studien med att påpeka svårigheten att använda 

Wardens teorier i småskaliga krig där den politiska och strategiska målbilden är diffus.  

5.6. Förslag på vidare forskning 

 

Denna undersökning berör endast en liten del av ett stort ämne, därmed skulle en större studie om det 

Sydafrikanska gränskriget vara lämplig. Doktrinerna och teorierna bakom användningen av 

transportflygplan samt helikoptrar under samtliga konflikter i södra Afrika skulle även vara ett förslag 

till vidare forskning. En bredare undersökning av de doktriner Sydafrika hade vid denna tid och ifall 

dessa implementerades skulle kunna ge en bild av hur försvarsmakter med mindre resurser än USA 

kan driva, och kanske vinna, en komplex konflikt i det egna närområdet. 
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7. Bilagor 
 

7.1. Förkortningar  

 

SAAF – (South African Air Force) Sydafrikanska flygvapnet 

MPLA - (Movimento Popular de Libertação de Angola) Kommunistiskt parti i Angola 

FAPLA – (Forças Armadas Populares de Libertação de Angola) MPLAs militära front 

FNLA – (Frente Nacional de Libertação de Angola) Anti-kommunistiskt parti i Angola 

UNITA – (União Nacional para a Independência Total de Angola) Anti-kommunistiskt parti i Angola 

ZANU – (Zimbabwe African National Union) Politiskt parti och befrielserörelse i Zimbabwe 

ZAPU – (Zimbabwe African People’s Union) Politiskt parti och befrielserörelse i Zimbabwe 

ZANLA – (Zimbabwe African National Liberation Army) Befrielserörelse I Zimbabwe 

ZIPRA – (Zimbabwe People's Revolutionary Army) Befrielserörelse I Zimbabwe 

FRELIMO – (Frente de Libertação de Moçambique) Befrielserörelse i Mocambique  

SWAPO - (Southwest Africa People’s Organisation) – Kommunistiskt parti som stred för 

Sydvästafrikas självständighet. Bestående mestadels av svarta från Ovambo stammen. 

PLAN – (People’s Liberation Army of Namibia) SWAPOs militära front  
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