
Tim Nilsson datum 2017-06-12  

Kurs 1OP303 

 

Sida 1 av 48 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete (15 hp) 

 

Författare  Program/Kurs 

Kd. Tim Nilsson OP SA 14-17 

  

Handledare Antal ord: 11942 

Jan Ångström Beteckning Kurskod 

  1OP303 

MINDRE NATIONERS ANVÄNDANDE AV LUFTMAKT: EN TEORIKONSUMERANDE 

FALLSTUDIE AV SEXDAGARSKRIGET 

ABSTRACT: 

On 5 June 1967, the Israeli Air Force launched a surprise attack against the Egyptian Air Force and 

started what was to be known as the Six Day War. The Six Day War is a good example of when a 

small nation manages to singlehandedly defeat a superior adversary. The purpose of this paper is to 

analyze the success of the Israeli Air Force and their contribution to the victory. The use of air power 

in the Six Day War will be analyzed, using John Warden’s Five Ring Model and Shaun Clarke’s 

theories about risk-based coercion and SPOT-bombing.  

 

Research findings indicate that Shaun Clarke’s theories about coercion may to some extent explain 

the success of the Israeli Air Force. Attacking the armed forces created the threat of further violence 

against more valuable and vulnerable targets causing the Arabic leaders to choose peaceful solutions 

instead of continued fighting. Furthermore, the SPOT-bombing analyzes show that the psychologi-

cal effect that the Israeli Air Force had on their adversary played a significant role in the campaign 

against Egypt. However, Warden’s model could not explain the reasons behind the outcome of the 

war. 

 

Nyckelord: luftmakt, John Warden, Shaun Clarke, Sexdagarskriget, The Five Ring Model, den risk-

genererande operationskonsten, SPOT-bombing 
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1. Inledning  

1.1. Problemformulering 

Den 5:e juni 1967 invaderar Israel den både till ytan och till militär styrka överlägsne grannen 

Egypten och startar det som senare kommer att kallas Sexdagarskriget. På mindre än en vecka 

har det relativt lilla landet Israel invaderat Sinai-halvön, Golanhöjderna, gamla stan i Jerusalem, 

Gazaremsan, Västbanken och segrat i kriget mot Egypten, Syrien och Jordanien. Då Israel hade 

ett flygvapen endast bestående av 257 attackflygplan medan arabländerna tillsammans hade 

över 700 attack- och bombflygplan blir det tydligt att luftmakt spelade en stor roll i kriget.1 

Därför blir kriget intressant att studera ur ett luftmaktsteoretiskt perspektiv. Då dagens luft-

maktsteoretiker ofta tar avstamp i flygvapen som är resursöverlägsna blir Sexdagarskriget ett 

fall som bör undersökas. Uppsatsen syftar till att ta sig an problemet: Kan luftmaktsteori för-

klara varför Israel segrade mot en både till ytan och militär styrka överlägsen motståndare? 

1.2. Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att ge en förklaring till varför Israel segrade i Sexdagarskriget utifrån 

två luftmaktsteoretiker i en teorikonsumerande fallstudie. Den här undersökningen kommer att 

ta avstamp i John Warden och Shaun Clarkes teorier om luftmakt. Bakgrunden till problemfor-

muleringen och den undersökning som kommer att genomföras är det begränsade forsknings-

läget angående hur mindre stater bör använda sig utav luftmakt. Sexdagarskriget blir därför ett 

bra fall som grund för en sådan forskning. 

1.2.1. Forskningsfrågor  

Forskningsfrågorna som uppsatsen kommer att besvara är: 

- Kan Wardens eller Clarkes teorier förklara Israels framgångar i Sexdagarskriget? 

Delfrågorna till detta blir: 

- I vilken utsträckning kan Israels framgångar i Sexdagarskriget förklaras utifrån War-

dens modell The Five Ring Model? 

                                                 

 

1 Ronald D. Jones Israeli Air Superiority in the 1967 Arab-Israeli War: An Analysis of 

Operational Art, Naval war college, Newport R.I. 1996 s. 16 
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- I vilken utsträckning kan Israels framgångar i Sexdagarskriget förklaras utifrån Clar-

kes teorier om den riskgenererande operationskonsten och SPOT-bombing?  

 

1.3. Tidigare forskning 

Under detta delkapitel kommer tidigare forskning att tas upp för att visa vilken forskning som 

undersökningen bygger vidare på.  

1.3.1. Forskning om Sexdagarskriget  

Sammanfattningsvis så har tidigare forskning visat att det främst var det israeliska flygvapnets 

inledande operation som hade störst påverkan på kriget. Den psykologiska effekten av det isra-

eliska flygvapnet tas upp även om den enligt författarna är svår att mäta. Det som är gemensamt 

för all forskning är att luftstridskrafterna hade stor roll i Israels framgång. Det som inte framgår 

av tidigare forskning är förklaringen hur Israel lyckades segra i kriget grundat på dåtidens eller 

dagens luftmaktsteorier och tappar därför sin generaliserbara förklaringskraft. På så sätt kom-

mer denna uppsats att bidra med att ge en ytterligare förklaring till Israels framgång med ut-

gångspunkt i luftmaktsteorin. Tidigare forskning försummar dock inte markstridskrafternas roll 

i Israels framgång i Sexdagarskriget då forskningen både tyder på att luftstridskrafterna möj-

liggjorde för markstridskrafternas manöverförmåga och hur deras syn på uppdragstaktik hade 

en stor del i Israels framgång.   

 

Kenneth Pollack har skrivit artikeln ”Air power in the six-day war”. I artikeln menar han att 

det israeliska flygvapnet hade en stor roll i Sexdagarskriget men att det inte hade en stor roll i 

de avgörande slagen. Istället menar han att flyget fyllde en större roll som en psykologisk faktor 

och det faktum att de lyckades slå ut i princip allt fientligt flyg. Han menar att genom att först 

slå ut de arabiska flygvapnen kunde de israeliska marktrupperna röra sig fritt utan påverkan 

från luften. Det israeliska flygvapnet bidrog inte direkt i de avgörande striderna men hade en 

psykologisk effekt som, enligt Pollack, skräckslog araberna.2 Någon som instämmer med Poll-

lack är David Rodman i sin artikel ”The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting 

                                                 

 

2 Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” Journal of Strategic Studies, 28:3, 2005 s. 471-503 
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the historical record”. Likt Pollack trycker Rodman på att det var den inledande operationen 

som hade störst betydelse då denna gav Israel luftöverlägsenhet. Operationerna gjorde de ara-

biska flygvapnen oanvändbara och därigenom kunde det israeliska flygvapnet genomföra alla 

former av luftoperationer. Dessa innefattar attackuppdrag i form av direkt understöd till mark-

trupper men även attacker på djupet mot strategiska mål. Detta innefattade även understödjande 

operationer i form av transport av trupp och förnödenheter.3 

 

För att knyta an till tyngden av transport av trupp och förnödenheter har Martin van Creveld 

skrivit om Sexdagarskriget i boken Air Power and Maneuver Warfare. Van Creveld menar att 

den inledande operationen spelade stor roll då den tillät Israel att tillföra marktrupperna förnö-

denheter via luften. Van Creveld kopplar samman framgången i Sexdagarskriget med använd-

ningen av manöverkrigföring och hur israeliska flygvapnet möjliggjorde detta.4 

 

Michael Oren skriver uttömmande om Sexdagarskriget i sin bok ”Six days of war: June 1967 

and the making of the modern middle east”. I sin återberättelse av kriget tar Oren upp bakgrun-

den till kriget och dess händelser. Oren skildrar även på ett utförligt sätt både markstridskraf-

terna och luftstridskrafterna. Oren menar att luftstridsmakterna hade en betydande roll i kriget 

och att dessa var en stor del i Israels framgång.5 

 

Både Warden och Clarke, som kommer användas som teoretisk grund i uppsatsen, nämner Sex-

dagarskriget som goda exempel på när luftmakt har använts på ett föredömligt sätt. Warden 

använder Sexdagarskriget som ett exempel på när en nation uppnådde luftöverlägsenhet i sin 

beskrivning om hur detta är nödvändigt för framgång.6 Clarke använder Sexdagarskriget som 

ett exempel på när en mindre nation segrar med begränsade medel och där total seger aldrig var 

                                                 

 

3 Rodman, David. “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record” Israel Affair, 

16:2, 2010 s. 219-233 
4 Van Creveld, Martin, Air Power and Maneuver Warfare, University Press of the Pacific, Honolulu, 2002 s. 

160-170 
5 Oren, Michael Six days of war: June 1967 and the making of the modern middle east Oxford University Press, 

New York, 2002 
6 Warden, John The Air Campaign: Planning for combat. National Defense University Press, Washington, 1988 

s. 12-13 
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aktuellt.7 Det som varken Warden eller Clarke gör är att pröva sina egna teorier mot Sexdagar-

skriget utan använder endast delar av kriget för att underbygga sina teorier.  

 

Utöver förklaring kopplat till luftmakt har Eitan Shamir skrivit om Sexdagarskriget i sin forsk-

ning om uppdragstaktik. Shamir kopplar samman Israels framgång med deras fria syn på pla-

nering och initiativtagandet som de taktiska cheferna hade. På så sätt lägger Shamir tyngd vid 

att det var markstridstrupperna som var avgörande i Sexdagarskriget.8 

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen syftar till att förklara användandet av luftmakts påverkan på kriget. Det uppsatsen 

kommer att fokusera på är hur luftstridskrafterna användes offensivt. Därför kommer den av-

gränsas till de offensiva luftoperationer som genomfördes under kriget. Definitionen av offen-

siva luftoperationer hämtas ur Taktikreglemente för Luftoperationer.9 I reglementet beskrivs 

dessa operationer som Luftförsvar10 och Attack11.  

 

Vad gäller användandet av Clarkes teori kommer endast hans beskrivning av den riskgenere-

rande operationskonsten att användas då det är denna beskrivning som starkast kan samman-

kopplas med hans teori om SPOT-bombing. På så sätt kommer hans övriga beskrivningar av 

tvångsmakt att avgränsas bort. Detta görs på grund av begränsningen av denna undersökning. 

Hur ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara tas upp under delkapitel 5.4. Förslag på 

fortsatt forskning. 

1.5. Disposition  

I kapitel 2 tas de teorier som används i uppsatsen upp. Teorierna beskrivs och kritiseras. Syftet 

med kapitel 2 är att ge läsaren en förståelse för varför författaren har valt de specifika teorierna. 

I kapitel 2 kommer även kritik mot teorierna att presenteras för att öka validiteten i uppsatsen.  

                                                 

 

7 Clarke, R. S. (Shaun), Strategy, air strike and small nations, Aerospace Centre, RAAF Base Fairbairn, 2001 s. 

91 
8 Shamir, Eitan, Transforming command: the pursuit of mission command in the U.S., British, and Israeli ar-

mies, Stanford University Press, Stanford, Calif., 2011. s. 89-90 
9 Försvarsmakten, Taktikreglemente för Luftoperationer, Stockholm, 2016  
10 Ibid s. 50-55 
11 Ibid s. 56-59 
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I kapitel 3 presenteras den metod som har använts i undersökningen. Metodens för- och nack-

delar diskuteras för att ge läsaren en möjlighet att kritiskt granska valet av metod. I kapitel 3 

presenteras även det material som undersökningen bygger på. Återigen presenteras kritik mot 

materialet för att öka validiteten. Analysverktyget och operationaliseringen presenteras för att 

ge läsaren en förståelse för hur uppsatsförfattaren har valt variablerna och indikatorerna för 

analysen.  

 

Kapitel 4 är det kapitel som presenterar uppsatsförfattarens analys. I analysen tolkas materialet 

genom teorierna och blir därigenom grunden för det resultat som presenteras i slutet av ana-

lysen. Analysen ger läsaren möjlighet att följa hur författaren har tolkat materialet genom teo-

rierna och ökar undersökningens validitet.  

 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som författaren dragit i kapitel 5. Uppsatsförfattaren 

gör även återknytningar till den ursprungliga problemformuleringen och syftet med undersök-

ningen. Uppsatsförfattaren kopplar undersökningens resultat med yrkesprofessionen och bred-

dar därigenom uppsatsens syfte då den bidrar till krigsvetenskapen och officersprofessionen.  
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2. Teori 
Teorikapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för de teorier som undersökningen grundar 

sig på. Inledningsvis kommer begreppet seger att definieras utifrån John Warden. Därefter kom-

mer John Wardens teorier presenteras följt av Shaun Clarkes. Avslutningsvis presenteras kritik 

mot båda teorierna.  

2.1. Seger och förlust 

Warden grundar sin teori på konceptet att om en strategisk enhet frånskiljs sin ledare kommer 

denne sluta fungera då den saknar syfte. Således kan detta tolkas som en förklaring av vad seger 

är, genom att separera ledare och underställda medel kan ledarens mål inte längre uppnås. Där-

igenom kan denna definition av seger tolkas som när den politiska ledningen frånskiljs de mi-

litära medlen och kan därigenom inte använda dessa för att uppnå sina politiska mål. På samma 

sätt kan seger tolkas som när de militära medlen har tagits bort och de politiska ledarna inte har 

alternativet att använda militära medel för att uppnå sina politiska mål.  

 

Enligt denna tolkning av hur seger definieras anses Israel ha uppnått seger i det fall som under-

söks i denna uppsats. Detta grundar sig främst på det militära resultat som kriget fick.  Då Israel 

slog ut 85 procent av Egyptens flygvapen12 och drev de egyptiska trupperna ut ur Sinai kunde 

den egyptiska ledning inte använda sina militära medel för att uttrycka sin politiska vilja emot 

Israel. På samma sätt separerade Israel Syriens och Jordaniens ledare från sina trupper som var 

i direkt anslutning till Israel genom att direkt slå ut dem eller genom att trycka tillbaka dem. 

Därav tolkas Sexdagarskriget som en seger för Israel och likt tidigare nämnt syftar denna upp-

sats till att förklara hur denna seger uppnåddes utifrån Wardens och Clarkes teorier.  

2.2. John Warden 

John Warden är en pensionerad flygvapenöverste från det amerikanska flygvapnet och har skri-

vit boken The Air Campaign: Planning for Combat. I boken förklarar Warden hur beslutsfattare 

bör tänka vid planeringen av luftoperationer. Det som Warden lägger stor vikt vid är luftöver-

lägsenhet och dess betydelse för en framgångsrik operation. Warden menar att inget land i 

                                                 

 

12 Oren, Michael Six days of war s. 306 
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historien har vunnit ett krig då motståndaren haft luftherravälde. Han menar även att inget land 

har förlorat då de upprätthållit luftöverlägsenhet.13  

 

Warden förespråkar det offensiva i luftoperationer då han menar att till skillnad från markoper-

ationer har anfallaren fördel över försvararen.14 Att försvara sig med luftmakt är svårt då det 

inte finns några direkta fördelar till skillnad från markoperationer där försvarspositioner kan 

förberedas. Genom offensiva operationer kan istället luftöverlägsenhet uppnås och strategiska 

bombningar genomföras. Genom strategisk bombning kan ett flygplan påverka flera flygplan 

genom att attackera bränsleupplag eller fabriker som tillverkar reservdelar. Detta blir på så sätt 

mer kostnadseffektivt än att möta motståndaren i luften där Warden räknar med att förhållandet 

mellan egna flygplan och motståndarens flygplan är 1:1.15 

 

I boken beskriver Warden ordet ”interdiction” som ett sätt att slå mot det som gör det möjligt 

för motståndaren att slåss. Detta innefattar mat, vatten, ammunition, vapen och övrig materiel 

som de stridande förbanden behöver. Utöver material och förnödenheter kan det vara kommu-

nikationsmedel som angrips för att hindra motståndaren att ge ut order eller information.16 War-

den utvecklar därefter detta i sin modell The Five Ring Model. 

                                                 

 

13 Warden, John The Air Campaign: Planning for combat. s. 10 
14 Ibid s. 56-57 
15 Ibid s. 55 
16 Ibid s. 75-79 
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Figur 1 The five ring model17 

2.2.1.The Five Ring Model 

Utöver sin bok har Warden skrivit artikeln ”Enemy as a system”. I artikeln delar Warden upp 

motståndaren i ett fem-delat system. Warden gör detta för att skapa en förståelse för hur mot-

ståndaren fungerar. De olika delarna är Ledning, systemförutsättningar, infrastruktur, befolk-

ning och stridskrafter.18 Warden presenterar varje del som ringar där ledning är den innersta 

och den viktigaste ringen. Därefter följer systemförutsättningar, infrastruktur, befolkning och 

stridskrafter i fallande ordning.19 

1. Ledning – Warden menar på att denna ring är den viktigaste då en motståndare, obero-

ende av vilken organisation den har, inte kan fungera utan ledning från de högsta che-

ferna. Att slå mot ledningen kan innebära att slå direkt på de ledande personerna men 

även att slå mot ledningssystem som hindrar kommunikationen i organisationen. I arti-

keln jämför Warden ledningsringen med hjärnan i en kropp. Warden säger att det kan 

vara svårt att nå ledare då dagens teknik tillåter ledning från skyddade avstånd. Därav 

                                                 

 

17 Warden, John, “The enemy as a system”, Airpower Journal, Spring 1995 (egen översättning) 
18 Ibid 
19 Ibid  

Ledning
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Infrastruktur
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blir följande ringar andra sätt att påverka motståndaren även om de inte är lika effektiva 

som att slå mot ledningen.20 

2. Systemförutsättningar – Systemförutsättningarna är det ett land baserar sin finansiella 

överlevnad på. Detta kan vara olja, elektricitet, livsmedelsproduktion eller andra indu-

strier som ger staten finansiella medel. Warden menar på att detta kan variera beroende 

på vilken motståndare man ställs inför. Det som är utmärkande med Systemförutsätt-

ningarna är att de är avgörande för att staten ska kunna fungera.21 

3. Infrastruktur – Innefattar vägar, broar, flygplatser, hamnar, lagerlokaler, transporter 

och de industrier som inte innefattades i föregående ring. Warden menar att infrastruk-

turen är viktig, dock innefattar den en stor mängd av potentiella mål vilket gör det svårt 

att få samma effekt som att slå mot leding och systemförutsättningar.22 

4. Befolkning – Denna ring är relativt självförklarande. Då befolkningen till stor del är de 

som genomför arbetet i de tidigare ringarna kan man påverka dessa genom att slå mot 

befolkningen. Warden trycker på att det finns moraliska aspekter som talar emot att slå 

mot befolkningen och därav kan det vara effektivt att istället nå befolkningen genom 

indirekta metoder i form av flygblad eller liknande. Befolkningsringen lider dock av 

samma brist som infrastruktursringen, befolkningen är stor och därför är detta inte ett 

effektivt mål.23 

5. Stridskrafter – Sista ringen är motståndarens stridskrafter som är ansvariga för att 

skydda övriga ringar. Då denna rings syfte är att skydda de övriga ringarna och är ut-

formad för detta blir denna ring speciellt svår att slå mot och är därför ett ineffektivt 

mål. Då stridskrafterna inte fyller en samhällsviktig funktion utöver skyddet betyder 

detta att slå mot dessa inte påverkar statens kapacitet att fungera som en stat.24 

 

                                                 

 

20 Warden, John, “The enemy as a system” 
21 Ibid 
22 Ibid  
23 Ibid  
24 Ibid  
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När Warden beskriver hur ringarna bör angripas så beskriver han Parallel Attack. Med Parallel 

Attack menar Warden att flera av ringarna bör angripas samtidigt. Skulle en av ringarna angri-

pas kan motståndaren återhämta sig. Genom att slå mot flera ringar samtidigt, menar Warden 

att motståndaren kommer att paralyseras och det skapas en systemkollaps.25  

 

2.2.2 Kritik mot Warden 

Warden förespråkar strategisk bombning och anfall mot ledningen av ett system då detta, enligt 

honom, leder till seger. Någon som motsätter sig detta och menar på att strategisk bombning 

inte fungerar är Robert Pape i sin bok Bombing to Win. Pape säger även att angrepp mot led-

ningen inte är effektivt då Pape anser att det är svårt att lokalisera politiska ledare. Även om 

angreppen mot dessa skulle lyckas blir det svårt för angriparen att veta om den efterträdande 

ledaren kommer gynna angriparen eller ej.26 

 

Warden har svarat på Papes teori och hans kritik mot strategisk bombning i artikeln Success in 

Modern War A Response to Robert Pape. I artikeln förklarar Warden att Pape har missförstått 

Wardens modell och hur den användes i Operation Desert Storm. Därefter förklarar Warden 

hur fem rings modellen används i Irak och kritiserar Papes teori för att vara baserad på föråld-

rade teorier. Avslutningsvis förespråkar Warden sin egen teori när han menar på att strategisk 

bombning är billigare, snabbare och inte lika blodigt som Papes teori.27 

 

Motiveringen till valet av Warden som teori ligger i att han förespråkar att luftmakt ensamt kan 

vinna krig. Genom att angripa ringarna på ett parallellt vis och genom att hitta motståndarens 

center of gravity kan luftstridskrafterna slå motståndaren på ett avgörande sätt. På så sätt kan 

Wardens modell som analysverktyg till Israels framgång i Sexdagarskriget ge en bättre förkla-

ring till luftmaktens inverkan på kriget än vad tidigare forskning har gjort.  

                                                 

 

25 Warden, John, “The enemy as a system” 
26 Pape, Robert A. Bombing to Win: air power and coercion in war, Cornell University Press, Ithaca, N.Y 1996 

s. 314-316 
27 Warden, John: “Success in Modern War: A Response to Robert Pape's Bombing to Win” Security Studies, vol. 

7/no. 2, 1997 s. 190 
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2.3. Shaun Clarke och mindre nationers användande av luftmakt 

Shaun Clarke har skrivit boken Strategy, air strike and small nations. Clarke är från Nya Zee-

land och i boken utgår han ifrån det australiensiska och det nya zeeländska flygvapnet. I sin 

bok beskriver Clarke hur mindre nationers användande av luftmakt måste skilja sig från hur 

stormakter använder sig utav luftmakt. Clarke definierar mindre nationer i sin bok och menar 

på att det inte finns någon direkt definition utan att det handlar om nationer som inte besitter 

samma resurser som större nationer. Han menar även på att det handlar om relativ storlek. Är 

landet litet eller stort i förhållande till motståndaren?28 I boken menar även Clarke på att mindre 

nationer bör använda sig utav tvångsmakt. Därefter presenterar Clarke fyra strategier för att 

använda tvångsmakt. Dessa strategier är bestraffande, riskgenererande, förnekande och deka-

piterande. Likt nämnt under Avgränsningar kommer denna uppsats att undersöka hur den risk-

genererande operationskonsten kan förklara Sexdagarskriget. Motivet till detta val presenteras 

senare i detta kapitel. Fortsatt kommer Clarkes definition av tvångsmakt att presenteras för att 

därefter presentera den för riskgenererande operationskonsten. Därefter kommer Clarkes 

SPOT-teori presenteras och dess koppling till den riskgenererande operationskonsten. 

2.3.1. Tvångsmakt 

Tvångsmakt är när ett eskalerande våld används för att påtvinga motståndaren vår vilja. Genom 

att stegvis öka våldet är viljan att det rationella valet för motståndaren ska vara att inte längre 

strida. Tvångsmakt blir en fråga om kostnad. Genom att eskalera våldet eskalerar man även 

kostnaden för motståndaren. Hotet om den fortsatta kostnaden som det fortsatta stridandet bär 

med sig syftar till att få motståndaren att välja det fredliga alternativet framför det våldsamma. 

På så sätt syftar tvångsmakt till att påverka motståndaren på ett psykologiskt plan då man vill 

göra valet att sluta strida lätt för motståndaren då alternativet är för kostsamt.29 

 

                                                 

 

28 Clarke, R. S. Shaun, Strategy, air strike and small nations s. 67-68 
29 Ibid s. 115-116 
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2.3.2. Den riskgenererande operationskonsten 

Den riskgenererande operationskonsten bygger på att gradvis öka våldet mot motståndaren och 

generera en förhöjd risk om att det nuvarande våldet är följt av mer kostsamt våld. Exempelvis 

innebär den riskgenererande operationskonsten att inledningsvis angripa de militära styrkorna 

för att därefter kunna angripa de ekonomiska installationer som industrier eller elproduktionen. 

Avslutningsvis kan befolkningen angripas. På så sätt skapas en eskalering i form av militära – 

ekonomiska – civila. Den som använder sig utav tvångsmakt och den riskgenererande operat-

ionskonsten har viljan att befolkningen aldrig ska behöva angripas. Istället ska hotet om denna 

möjlighet få motståndaren att fatta beslutet om att sluta strida då detta är mindre kostsamt än 

att fortsätta strida. För att motståndarens beslutfattare ska ha en möjlighet att fatta beslutet om 

att inte längre strida måste det finnas pauser mellan eskaleringen av våldet.30 Det är i dessa 

pauser som hotet om det ökande våldet projiceras och därav genererar en ökad risk med att 

fortsätta strida.  

 

2.3.3. SPOT-bombing 

I sin bok presenterar Clarke sin teori SPOT-bombing som står för Strategic Persuasion Oriented 

Targeting.31 SPOT-bombing syftar till att med offensiva luftoperationer påverka politiska be-

slutfattare istället för att påverka de militära förbanden. Clarke menar att med hjälp av precis-

ionsanfall få stora strategiska effekter till en liten kostnad. För att göra detta krävs det att valen 

av mål görs noga. För att kunna påverka den politiska ledningen krävs det att planeringen vidgar 

spannet av potentiella mål utanför de självklart militära. Clarke menar på att mål som syftar till 

att påverka politiker kan vara mål utöver de militära, så som befolkningen, det statliga styret 

och ekonomiska installationer.32 Clarke skriver om hur krigets lagar påverkar SPOT-bombing, 

att det är viktigt att inte se krigets lagar som svart och vitt. Istället bör mindre nationer noga 

studera sina mål för att avgöra deras militära nytta och viktigare, deras politiska nytta. Detta 

                                                 

 

30 Clarke, R. S. Shaun, Strategy, air strike and small nations s. 123-124 
31 Ibid s.136 
32 Ibid s. 143 
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kan medföra att mål kan rättfärdigas genom att målen i förlängningen kommer att leda till fred 

och därmed mindre lidande.33 

 

2.3.4. Den riskgenererande operationskonsten och SPOT-bombing 

Att använda den riskgenererande operationskonsten tillsammans med SPOT-bombing kan in-

ledningsvis uppfattas som motsägelsefullt då den riskgenererande operationskonsten syftar till 

att slå mot militära förband för att därefter slå mot ekonomiska installationer och befolkningen 

medan SPOT-bombing syftar till att påverka politiska och inte militära ledare. Därav är det 

viktigt att trycka på att det är påverkan på politiska ledare som SPOT-bombing vill uppnå. 

Genom att använda sig utav den riskgenererande operationskonsten kan denna påverkan uppnås 

utan att behöva aktivt slå mot de politiska ledarna. Då den riskgenererande operationskonsten 

avser att genom hot om ökat våld på ett psykologiskt plan påverka beslutsfattare går detta väl 

ihop med SPOT-bombing. Motivet till valet att använda denna utöver de tre andra strategier 

som Clarke presenterar är att den riskgenererande operationskonsten ligger närmast definit-

ionen av SPOT-bombing och blir därför en god strategi för att uppnå effekten av SPOT-

bombing.  

 

2.3.2. Kritik mot Clarke 

Clarkes bok har blivit kritiserad av en luftmaktsteoretiker vid namn Phillip S Meilinger i en 

artikel publicerad i Aerospace Power Journal. I artikeln lyfter Meilinger fram svårigheterna 

med Clarkes teori, att avgöra vilka mål som påverkar de politiska ledarna. Meilinger menar 

även att det inte finns några tydliga exempel i historien där det har visat sig att påverkan av 

politiska ledare skulle ha ändrat den militära utgången. Utöver sin kritik ger även Meilinger 

beröm till Clarke då han anser att ämnet som berörs är viktigt och att Clarke gör ett viktigt 

första steg mot att förklara hur mindre nationer ska använda sig utav luftmakt.34 

 

                                                 

 

33 Clarke, R. S. Shaun, Strategy, air strike and small nations s. 148-153 
34 Meilinger, Phillip S. “Strategy, air strike and small nations” Aerospace power Journal 14:3, 2000 s. 119-120 
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Motiveringen till varför Clarkes teori om mindre nationers användande av luftmakt valdes grun-

dades till stor del på att den är unik på det sätt att den berör ett ofördelaktigt asymmetriskt 

utgångsläge. Clarke tar sin utgångspunkt i att en mindre nation inte har samma resurser som en 

större nation, därför blir det intressant att använda hans teori som analysverktyg i förhopp-

ningen att det kan förklara Israels val av strategiska mål för kriget.  

 

2.4. Warden & Clarke 

Den stora skillnaden mellan Warden och Clarke är deras syn på hur seger uppnås. Enligt War-

den är dekapiteringen av motståndaren det som leder till seger. Genom att slå mot motstånda-

rens ledning kan denne inte fungera som en stridande enhet.35 Clarke menar istället på att genom 

tvångsmakt minska motståndarens vilja att strida. Clarke menar att tvångsmakt är det som 

mindre nationer bör fokusera på för att ge så goda förutsättningar som möjligt vid förhandlingar 

med motståndaren. I och med denna skillnad i hur teoretikerna ser på hur seger uppnås kommer 

uppsatsen kunna ställa förklaringskraften i dekapitering mot tvångsmakt för att se vilken teori 

som i störst utsträckning förklarar Sexdagarskrigets utfall.  

 

Kritik som innefattar både Warden och Clarke är det faktum att ingen av dem har prövat sina 

teorier mot specifika fall. I sina böcker tar båda upp historiska händelser som stämmer överens 

med teorin och använder detta som grund för teorin. Detta innebär att teorierna tappar i sin 

vetenskapliga kraft då de inte har blivit prövade. Detta betyder att resultatet i denna undersök-

ning ej kommer att ha samma kraft som en undersökning som grundar sig på mer vetenskapligt 

prövade teorier. Valet föll ändå på dessa teorier då det som nämndes under motiveringarna till 

valen av teori vägde tyngre än teoriernas vetenskaplighet.  

  

                                                 

 

35 Warden, John, “The enemy as a system” 
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3. Metod och material 
Under metodkapitlet presenteras metoden som används för undersökningen tillsammans med 

det material som används. Avslutningsvis presenteras operationaliseringen av teorierna och de 

analysverktyg som används i analysen.  

3.1. Teorikonsumerande fallstudie 

Fallstudien som metod ger författaren möjligheten att djupdyka i ett fall och ge förklaringar till 

mer komplexa problem.36 Till skillnad från kvantitativa metoder som statistiska undersökningar 

ger fallstudien möjligheten att undersöka alla variabler i detalj medan den statistiska undersök-

ningen måste göra avgränsningar.37 Peter Esaiasson et al. skriver i boken Metodpraktikank 

konsten att studera samhälle, individ och marknad att ”Forskning har i princip generaliserande 

ambitioner”38 och det är i denna aspekt som fallstudien ofta får sin kritik. Då fallstudien tittar 

på ett mindre antal av fall (eller endast ett) förlorar den sin generaliserbarhet. Det som föresprå-

kar att endast fokusera på ett fåtal fall är att de kausala mekanismerna undersöks djupare och 

därigenom ger tydligare förklaringar till variablerna.39 

 

En teorikonsumerande fallstudie fokuserar på fallet som undersöks. Därför blir denna metod 

passande då uppsatsen syftar till att förklara Sexdagarskriget. Med hjälp av den teorikonsume-

rande fallstudien kan fallet observeras med flera vetenskapliga glasögon då fler teorier kan 

användas för att förklara utfallet.40 Likt nämnt i tidigare kapitel kommer uppsatsen att utgå ifrån 

Wardens och Clarkes teorier. Tillsammans kan förhoppningsvis dessa ge en bredare förklaring 

till kriget och komplettera varandra. Alternativt kommer teoriernas förklaringar konkurrera 

med varandra och resultatet kommer bli tvådelat.  

 

                                                 

 

36 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 2005 s. 19 
37 Ibid s. 20-21 
38 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 27 
39 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences s. 21-22 
40 Ibid s. 41-42 
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Sammanfattningsvis är den teorikonsumerande fallstudien en metod som stämmer väl överens 

med den här undersökningens syfte och problemformulering. Den hjälper författaren att ge för-

klaringar till komplexa problem om hur luftmakt används och i vilket syfte. Metoden ger även 

förutsättningarna för att uppsatsen ska kunna bidra till det rådande forskningsläget. Genom att 

analysera användandet av luftmakt i Sexdagarskriget i detalj kan detta bredda forskningsläget 

krig luftmakt och Sexdagarskriget. Viktigt att notera är att generaliserbarheten i denna uppsats 

går delvis förlorad vid valet av denna metod då den endast undersöker ett fall.  

3.2. Urval 

Två huvudsakliga urval har gjorts i denna uppsats. Det gäller valet av fall och valet av teorier. 

I förra kapitlet argumenterades det för varför Wardens och Clarke teorier valdes. Båda teo-

retikerna lägger fokus på luftstridskrafterna med de olika vinklingarna dekapitation och tvångs-

makt. Valet av fall grundar sig på att det skiljer sig från normen då en liten nation med en 

relativt liten väpnad makt uppnår seger mot större och starkare nationer.41 På så sätt blir Sex-

dagarskriget ett bevis på att störst klubba inte alltid vinner. Därav blir det tydligt att numerären 

inte är den faktor som är avgörande för om en nation går segrande ur ett krig. Istället blir det 

den valda strategin som blir avgörande om kriget resulterar i seger eller förlust. Denna uppsats 

kommer därför undersöka Israels användande av luftmakt och dess inverkan på kriget. På så 

sätt kommer denna undersökning bidra till förklaringen om valet i hur Israel använde luftmakt 

var avgörande i om krigets utfall blev seger eller förlust.  

 

3.3. Insamling av material 

Materialet som kommer att samlas in till undersökningen kommer att vara av kvalitativ och 

kvantitativ art. Genom att inte begränsa undersökningen till endast kvalitativa eller kvantitativa 

data kommer istället analysverktygen avgöra viken data som används. Valet av denna metod 

beror till stor del på att materialet grundar sig på andrahandskällor. Detta innebär att det som 

analyseras är bilden av kriget som projiceras av författarna till källorna. Därav blir det viktigt 

att låta analysverktygen avgöra vilket material som undersökningen ska bygga på och inte valet 

                                                 

 

41 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 65 
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mellan kvantitativt eller kvalitativt. Genom denna metod kan fördelarna från både kvantitativ 

och kvalitativ metod nyttjas, dels använda det breda synsättet som den kvantitativa metoden 

ger, dels kunna värdera det som den kvantitativa metoden ger på ett kvalitativt sätt.42 Då teori-

erna för undersökningen värderar strategiska mål olika underlättar denna metod för att tolka 

den effekt som ges av att slå mot de olika strategiska målen.  

3.4. Material 

Materialet som undersöks i uppsatsen är andrahandskällor. Källorna som kommer undersökas 

är Michael Orens Six days of war, Eric Hammels Six days in June, Sydney D. Baileys Four 

Arab-Israeli Wars and the Peace Process, John Andreas Olsens Global air power och Kenneth 

Pollacks artikel Air power in the six-day war. Orens och Hammels böcker är mer berättande 

och omfattande medan Bailey och Olsen är mer specialiserade på fredsprocessen och luftmakt. 

Pollacks artikel står för den mer analytiska delen. Genom att använda dessa källor underlättas 

triangulering och källorna kan kontrolleras mot varandra.43 För att källkritiskt granska källorna 

kommer fyra regler att användas. Dessa regler är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.44  

 

Äkthet  

Alla fem källor anses uppfylla kravet för äkthet. Genom att triangulering av källorna kontroll-

eras äktheten kontinuerligt. Pollacks artikel är även publicerad i en tidskrift som använder sig 

utav peer-review.  

 

Oberoende 

Alla källor bedöms få god uppfyllnad vad gäller oberoende då ingen av författarna var direkt 

deltagande i kriget. Därav anses ingen av författarna ha blivit påverkade av kriget och omed-

vetet vinklat historien.  

 

                                                 

 

42 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, s. 197, 210 
43 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

s.186 
44 Ibid s. 279 
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Samtidighet  

Samtidighet är det kriteriet som källorna främst kan kritiseras för. Då alla källor är skrivna på 

90-talet eller senare finns risken för att historien har förvrängts. Detta gäller speciellt Oren då 

han har baserat delar av sin bok på intervjuer, vilket innebär att risken för att intervjupersoner 

inte återberättar en sanningsenlig berättelse utan skönmålar den eller ökar sin egen relevans i 

historien ökar.45 Det som förespråkar källornas sena utgivningsdatum är det faktum att förfat-

tarna har kunnat använda sig utav dokument vars sekretess har gått ut. 

 

Tendens 

Risken för att någon författare skulle ha förvrängt historien till någons vinning bedöms låg. 

Oren och Itai Brun, som har skrivit avsnittet om det israeliska flygvapnet i Global air power, 

är de författare som har tjänstgjort i den israeliska försvarsmakten och det finns därför en risk 

för att de skulle ha tendensen att vinkla historien till Israels vinning.   

3.5. Operationalisering 

För att kunna använda teorierna som förklaring till krigets utfall behöver de operationaliseras. 

Detta betyder att teoriernas centrala begrepp delas in i mätbara indikatorer. Genom operation-

aliseringen kan teorierna användas som ett instrument för att undersöka empirin. Valen av in-

dikatorer har gjorts genom att studera teorierna och det som Warden och Clarke lyfter fram som 

centralt. För att uppsatsens validitet ska anses som god krävs en tydlig koppling mellan teorin 

och empirin. För att uppnå detta kommer varje variabel att beskrivas för att ge en bakgrund till 

de indikatorer som har valts.  

3.5.1. Operationalisering: the Five Ring Model  

För att operationaliseringen av Warden ska ha så hög validitet som möjligt kommer Wardens 

egna exempel i hans beskrivning av modellen användas som indikatorer. På så sätt läggs inga 

av uppsatsförfattarens egna värderingar i tolkningen av modellen.  

 

Ring 1: Ledning 

                                                 

 

45 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad  s. 284-285 
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Warden beskriver ledningen som det fundamentala för ett system. Utan ledning fyller inget 

annat i systemet något syfte. Genom att slå mot ledningen eller de system som ledningen av-

vänder kan detta syfte elimineras.46 För att undersöka om Israel angrep ledningen kommer ana-

lysverktyget leta efter bombräder mot: 

• Politiska ledare 

• Militära ledare  

- Militära ledare på bataljonsnivå eller högre 

• Ledningssystem  

- Ledningscentraler  

- Sensorer & kommunikationsmedel 

 

Ring 2: Systemförutsättningar 

Warden beskriver systemförutsättningar som är essentiella industrier för landets överlevnad. 

Detta innefattar bombräder som fokuserar på att slå mot statens finansiella grunder.47 För att 

undersöka ring 2 i empirin kommer följande indikatorer användas: Bombräder mot: 

• Oljeraffinaderi 

• Kraftverk 

- Vattenkraftverk 

- Kärnkraftverk 

• Livsmedelsproduktion  

- Vattenreningsverk 

 

Ring 3: Infrastruktur 

Genom att anfalla infrastrukturen hindras motståndaren från att transportera varor och männi-

skor, både civil och militärt.48 För att undersöka denna ring kommer följande indikatorer att 

användas: Bombräder mot: 

                                                 

 

46 Warden, John, “The enemy as a system” 
47 Ibid  
48 Ibid  
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• Vägar 

• Broar 

• Hamnar 

• Flygplatser 

• Järnvägar 

• Transporter 

• Lagerlokaler  

 

Ring 4: Befolkningen  

Warden menar på att det är befolkningen som bemannar alla de övriga ringarna och genom att 

angripa denna kan övriga ringar försvagas. Warden menar dock på att befolkningen är relativt 

stor och att den därför blir ett ineffektivt mål.49 För att undersöka ring 4 kommer följande indi-

katorer att användas: Bombräder mot: 

• Städer 

• Mål som saknar militär, industriell, eller infrastrukturell nytta samt riktas mot civilbe-

folkningen. 

 

Ring 5: Stridskrafter 

Warden säger att detta är den svåraste ringen att slå mot då den är avsedd för att skydda de 

övriga ringarna. Utöver att den är svår att slå mot så menar Warden på att de inte fyller någon 

funktion i systemet förutom att skydda det, vilket innebär att stridskrafterna anses vara ett inef-

fektivt mål.50 För att undersöka ring 5 kommer följande indikatorer att användas: Bombräder 

mot: 

• Stridande förband 

• Militära fordon 

• Militär personal 

 

                                                 

 

49 Warden, John, “The enemy as a system” 
50 Ibid  
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För att kunna anse att Wardens modell om strategisk bombning förklarar fallet krävs att de 

innersta ringarna är centrala i fallet. Detta beror på att Warden lägger olika värderingar vid 

ringarna där ledningen är viktigast och därefter i fallande ordning. För att anse att Wardens 

modell kan förklara fallet krävs det att ring 1-3 har högre uppfyllnad än ring 4-5.  

3.5.2. Operationalisering: Shaun Clarke, den riskgenererande operationskonsten och 

SPOT-bombing 

Sammanfattningsvis förespråkar Clarke användandet av tvångsmakt. Denna undersökning 

kommer använda sig utav den riskgenererande operationskonsten och SPOT-bombing. För att 

undersöka om den riskgenererande operationskonsten kan förklara utfallet kommer bombräder 

mot följande variabler Stridskrafter, Ekonomiska installationer och Befolkning att undersökas. 

Dessa är de tre eskalationssteg som tidigare nämndes under teorikapitlet. Variablerna definieras 

av följande indikatorer: 

Stridskrafter: 

• Stridande förband 

• Militära trupper och fordom 

• Militära ledningscentraler 

• Militära baser 

Ekonomiska installationer: 

• Industrier 

• Kraftverk  

• Oljeraffinaderi 

Befolkning: 

• Städer 

• Mål som saknar militär, industriell, eller infrastrukturell nytta samt riktas mot civilbe-

folkningen. 

 

För att anse att den riskgenererande operationskonsten ska kunna förklara fallet krävs det att 

första variabeln får högst uppfyllnad och därefter ekonomiska installationer. Då den riskgener-

erande operationskonsten bygger på att avslutningsvis utgöra ett hot om angrepp mot befolk-

ningen ska denna variabel ha lägst uppfyllnad eller ingen uppfyllnad.  
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Vad gäller variabler för Clarkes SPOT-bombingteori bygger dessa främst på att de politiska 

ledarna ska bli påverkade och förändra de militära målen. Då SPOT-bombing bygger på att 

övertyga politiska ledare om att det är inte är värt att fortsätta strida kommer variablerna Till-

bakadragande och Fred/Vapenvila att undersökas. Tillbakadragande och Fred/Vapenvila byg-

ger på samma eskalerande effekt som den riskgenererande operationskonsten. Genom använ-

dandet av tvångsmakt och den riskgenererande operationskonsten påverkas de politiska ledarna 

och drar tillbaka sina trupper och avslutningsvis går med på fred eller vapenvila. På så sätt har 

effekten av SPOT-bombing uppnåtts. Det som är viktigt att tydliggöra är motsatsen till effekten 

av SPOT-bombing. Detta skulle vara när militära ledare fattar beslutet om ett tillbakadragande 

och de politiska ledarna fortfarande stödjer stridandet. På samma sätt skulle de politiska ledarna 

välja att strida in i det sista och inte acceptera att ge upp eller skriva under en vapenvila. Det 

som Tillbakadragande och Fred/Vapenvila syftar till att undersöka är politiska ledares ovilja 

att strida och definieras därav av följande indikatorer: 

Tillbakadragande: 

• Politiska ledare ger order om reträtt. 

Fred/Vapenvila: 

• Politiska ledare väljer att skriva under fred/vapenvila över att strida. 

Variablerna för SPOT-bombing kan endast uppnå variabelvärdena Ja, Nej eller Ingen evidens. 

För att variablerna ska uppnå värdet Ja krävs det att det är luftstridskrafterna som orsakar ef-

fekten av variabeln.  

 

För att anse att Clarkes teorier till fullo kan förklara utfallet ska den riskgenererande operatons-

konsten vara uppfylld som tidigare förklarat och variablerna för SPOT-bombing ska ha uppfyllt 

värdet Ja.  

 

 

3.6. Värdering av variabler 

Då Warden värderar sina ringar olika och Clarke menar på att effekten av SPOT-bombning är 

det som är viktigt kommer variablerna att mätas kvalitativt. På detta vis läggs fokus istället på 

att undersöka om bombräderna enligt teorin är centrala eller perifera eller om ingen evidens 

hittades. Detta stämmer väl överens med teorierna då båda teoretikerna eftersträvar att välja 
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mål som ger högsta möjliga effekt. Genom att använda denna metod för att värdera variablerna 

kan kvalitativa diskussioner utifrån empirin förklara varför bombräden mot en ledare var vikti-

gare än bombräderna mot stridskrafterna. Exempelvis om det beskrivs i empirin att en bombräd 

mot ledningen resulterar i den politiska ledarens död medan fem bombräder mot fortifikatoriskt 

skyddade förband resulterar i att inget slås ut kommer fortfarande Wardens första ring uppnå 

centralt medan ring fem endast uppnår perifert. Skulle undersökningen istället använda sig utav 

kvantitativa mått skulle resultatet vara det omvända och analysen skulle inte ta någon hänsyn 

till den faktiska effekten av bombräderna. Nackdelen med denna metod är risken för att validi-

teten minskar då större tyngd läggs på uppsatsförfattarens förmåga att tolka empirin efter teorin. 

 

3.7. Datamatris 

The Five Ring Model  

Variabler Indikatorer  Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Ledning • Politiska ledare 
• Militära ledare 
• Ledningssystem  

 

Systemförutsättningar  • Oljeraffinaderi 

• Kraftverk 

• Livsmedelsproduktion  

 

Infrastruktur • Vägar 

• Broar 

• Hamnar 

• Flygplatser 

• Järnvägar 

 

Befolkning • Städer 

• Mål som saknar militär, 

industriell, eller infra-

strukturell nytta samt 

riktas mot civilbefolk-

ningen. 

 

Stridskrafter • Stridande förband 

• Militära fordon 

• Militär personal 

 

Tabell 1 analysverktyg Warden 
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Den riskgenererande operationskonsten och SPOT-bombing 

Frågor till empirin 

Den riskgenererande 

operationskonsten 

Variabler  Indikatorer  Uppfyllnad 

(Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Kan den riskgenere-

rande operationskons-

ten förklara utfallet? 

Stridskrafter  • Stridande förband 

• Militära trupper 

och fordom  

• Militära lednings-

centraler 

• Militära baser 

 

 Ekonomiska install-

ationer 

• Industrier 

• Kraftverk  

• Oljeraffinaderi  

 

 Befolkning  • Städer 

• Mål som saknar 

militär, industri-

ell, eller infra-

strukturell nytta 

samt riktas mot 

civilbefolk-

ningen. 

 

SPOT-bombing Variabler Indikatorer Uppfyllnad 

(Ja/nej/ingen evi-

dens) 

Påverkades politiska 

ledare så att de i sin tur 

påverkade de militära 

målen?  

Tillbakadragande 

 

• Politiska ledare 

ger order om re-

trätt. 

 

 Fred/Vapenvila • Politiska ledare 

väljer att skriva 

under fred/vapen-

vila över att 

strida. 

 

Tabell 2 analysverktyg Clarke 
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4. Analys 
Under analysen kommer Sexdagarskriget att analyseras utifrån teorierna. För att göra detta 

kommer empirin att undersökas med hjälp av indikatorerna som presenterades i operational-

iseringen.  

4.1. Delanalys 1: John Warden The Five Ring Model 

För att läsaren ska få en möjlighet att kritiskt granska analysprocessen har kriget brutits ner i 

sekvenser som granskas av modellen för att avslutningsvis ge en helhetsbild av kriget ur mo-

dellens perspektiv. Viktigt att nämna är att sekvenserna inte är i kronologisk ordning utan är 

istället indelade efter geografiska indelningar. De valda sekvenserna är baserade på omfatt-

ningen av operationerna.  

4.1.2. Skede 1: Operation Focus 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Ledning Perifert 

Systemförutsättningar Ingen evidens 

Infrastruktur Centralt  

Befolkning Ingen evidens 

Stridskrafter Centralt  

Tabell 3 Warden Operation Focus 

En av de mest omfattande operationerna som genomfördes av det israeliska flygvapnet under 

Sexdagarskriget var Operation Focus. Operation Focus var operationen som inledde kriget och 

syftade till att slå ut stora delar av Egyptens flygvapen. Operationen var en överraskningsattack 

som hade de egyptiska flygbaserna som mål. Prioriteringsordningen var att först slå ut land-

ningsbanorna, därefter de långräckviddiga bombflygplanen och därefter jaktflygplanen.51 Det 

som prioriterades sist var ammunitionsupplag, radarstationer och understödsanläggningar.52 

                                                 

 

51 Oren, Michael Six days of war s. 174 
52 Ibid  
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Det israelerna uppnådde med operationen var att göra 13 av de 19 egyptiska flygbaserna obruk-

bara.53 Dessa flygbaser var främst de flygbaser som låg på Sinai-halvön och i östra Egypten. 

Utöver flygbaserna förstördes över 25054 stridsflygplan tillsammans med 2355 av 8256 radar-

stationer. Både Oren och Hammel beskriver detta som att Egyptens flygvapen slutade att exi-

stera57 och att Israel ostört kunde genomföra attackuppdrag mot de egyptiska mekaniserade 

förbanden på Sinai-halvön.58 Därigenom kan det som israelerna uppnådde jämföras med War-

dens beskrivning av luftöverlägsenhet.59 Sett ur Wardens modell blir det tydligt att det som var 

centralt under Operation Focus var stridskrafterna i form av stridsflygplanen och infrastruk-

turen i form av landningsbanorna. Därav uppnår ring 3 och 5 värdet Centralt. De utslagna ra-

darstationerna och det faktum att kommunikationen mellan Sina-halvön och det egyptiska hög-

kvarteret blev utslagen60 faller under första ringens indikator Ledningssystem. Då radarstation-

erna som slogs ut inte var en prioriterad del i anfallet samt att det inte finns någon evidens för 

att radarstationerna tillsammans med kommunikationsbrottet mellan högkvarteret och Sinai-

halvön skulle ha nämnvärt påverkat den egyptiska ledningen uppnår första ringen värdet Peri-

fert. Stridskrafter och Infrastruktur uppnår Centralt och Ledning Perifert vilket innebär att mo-

dellen saknar förklaringskraft i Operation Focus. För att modellen skulle kunna förklara oper-

ationen skulle det omvända uppnås där Ledningen var central och stridskrafterna perifera. I 

empirin fanns ingen evidens för bombräder mot systemförutsättningar och befolkning, därav 

får dessa variabelvärdet Ingen evidens.  

 

 

                                                 

 

53 Oren, Michael Six days of war s. 176 & Hammel, Eric, Six days in June: how Israel won the 1967 Arab-Israeli 

War, Pacifica Military History, Pacifica, Calif., 1992 s. 171 
54 Ibid 
55 Ibid  
56 Oren, Michael Six days of war s. 170 
57 Ibid s. 176 
58 Hammel, Eric, Six days in June: s. 171 
59 Warden, John. The Air Campaign: Planning for combat. s. 10-15 
60 Oren, Michael Six days of war s. 175 
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4.1.3. Skede 2: Fortsatta tagandet av Sinai-halvön 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Ledning Ingen evidens 

Systemförutsättningar Ingen evidens 

Infrastruktur Ingen evidens  

Befolkning Ingen evidens 

Stridskrafter Centralt  

Tabell 4 Warden Fortsatta tagandet av Sinai-halvön 

Under det fortsatta tagandet av Sinai-halvön fyller det israeliska flygvapnet två centrala roller, 

understödjandet av marktrupperna och bekämpning av retirerande och befästa trupper. Tydligt 

exempel på detta är när det israeliska flygvapnet understödjer de israeliska marktrupperna i 

striden mot den 122:e egyptiska infanteribrigaden. Med hjälp av det israeliska flygvapnet kunde 

marktrupperna penetrera de egyptiska försvarsställningarna.61 Ett annat exempel på när det is-

raeliska flygvapnet bekämpar befästa trupper är när det israeliska flygvapnet förbekämpade en 

egyptisk befästning på platån i Umm Katef. Förbekämpningen syftade till att genom nedhål-

lande eld ge möjlighet för egna marktrupper att framrycka över öppen terräng. Ett ytterligare 

exempel som talar emot modellen är när det israeliska flygvapnet anfaller de retirerande egyp-

tiska trupperna och medvetet låter bli att angripa infrastrukturen i form av vägen som de retire-

rar på.62 Anledningen till detta var att israelerna själva hade behov av att framrycka på vägarna 

och därför var det en taktisk fördel att skona vägarna.63 Detta är en direkt motsägelse till mo-

dellen då Warden värderar infrastrukturen högre än stridskrafterna. Därför tappar The five ring 

model förklaringskraft i det andra skedet då den enda ring som blev central är den femte, strids-

krafterna. I empirin fanns ingen evidens för bombräder mot de övriga ringarna och därför 

uppnår de variabelvärdet ingen evidens.  

 

                                                 

 

61 Hammel, Eric, Six days in June s. 213 
62 Ibid s. 254 
63 Ibid  
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4.1.4. Skede 3: Jordanien 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Ledning Ingen evidens 

Systemförutsättningar Ingen evidens 

Infrastruktur Centralt  

Befolkning Ingen evidens 

Stridskrafter Centralt  

Tabell 5 Warden Jordanien 

Taktiken som tidigare har förklarats där först luftöverlägsenhet uppnås genom bombning av 

flygfält och flygstridskrafter för att flygvapnet därefter ska användas som ett understöd till 

markstridstrupperna användes även mot både Jordanien och Syrien. Då Jordaniens flygvapen 

var högst begränsat med endast 24 stycken attackflygplan fördelade på två flygbaser kunde 

Israel med små medel slå ut de båda flygbaserna.64 Återigen låg fokus på att först slå ut land-

ningsbanorna för att därefter slå ut stridsflygplanen.65 Fortsatt i striderna mot de jordanska trup-

perna användes det israeliska flygvapnet som ett stöd till marktrupperna genom att fördröja de 

jordanska förstärkningarna till Jerusalem. På så sätt skapades ett fördelaktigt läge för de israe-

liska marktrupperna.66 I empirin är det tydligt att det största hotet från Israel sett från Jordanien 

var deras 5:e stridsvagnsbataljon som var på väg att förstärka de jordanska trupperna i Jerusa-

lem. Av den anledningen använder Israel sin luftöverlägsenhet för att slå mot stridsvagnsbatal-

jonen med sitt flygvapen.67 Enligt modellen borde Israel istället använda sin luftöverlägsenhet 

för att slå på djupet mot ledningen i Jordanien eller de systemförutsättningar som ger förutsätt-

ningarna för att leda. Det som bedöms vara centralt i striderna mot Jordanien blir därför infra-

strukturen i form av landningsbanorna i syfte att vinna luftöverlägsenhet och stridskrafterna i 

syfte att understödja de israeliska marktrupperna. Likt offensiven mot Egypten tappar modellen 

förklaringskraft då Israel fokuserar på stridskrafterna istället för ledningen. I brist på evidens 

uppnår ledning, systemförutsättningar och befolkning ingen evidens. 

                                                 

 

64 Hammel, Eric, Six days in June s. 291-292 & Oren, Michael Six days of war s. 187-188 
65 Oren, Michael Six days of war s. 187-188 
66 Hammel, Eric, Six days in June s. 309 
67 Ibid s. 317-318 
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4.1.5. Skede 4: Syrien och Golanhöjderna 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Ledning Ingen evidens 

Systemförutsättningar Ingen evidens 

Infrastruktur Centralt  

Befolkning Ingen evidens 

Stridskrafter Centralt  

Tabell 6 Warden Syrien och Golanhöjderna 

Efter att Israel hade förstört det egyptiska och jordanska flygvapnet vände det israeliska flyg-

vapnet sin uppmärksamhet mot det syriska flygvapnet. Med samma taktik som tidigare kunde 

Israel slå ut 5 av Syriens flygbaser och stora delar av deras luftstridskrafter.68 Utöver de syriska 

flygbaserna slog även Israel mot den irakiska flygbasen H-3 samt förstörde 10 av deras strids-

flygplan.69 Under den femte dagen i kriget inledde Israel offensiven mot Golanhöjderna. Då 

både Egypten och Jordanien var slagna vid detta tillfälle i kriget kunde det israeliska flygvapnet 

fokusera endast på tagandet av Golanhöjderna.70 Det israeliska flygvapnet bombarderade de 

befästa syriska trupperna på Golanhöjderna med raketer, bomber och napalm. Bombräderna 

gav liten effekt men gav tid åt de israeliska marktrupperna att röja mineringarna som hindrade 

ett israeliskt anfall.71 Det som bombräderna lyckades slå ut var artilleripositioner, lagerlokaler 

och logistiska transportkolonner.72 Då lagerlokaler och transportkolonner faller under ring tre 

tillsammans med landningsbanorna under flyganfallen mot de syriska flygbaserna uppnår ring 

tre variabelvärdet centralt. Likt tidigare skede har de israeliska luftstridskrafterna efter att ha 

uppnått luftöverlägsenhet använts för att försvaga eller ge understödjande eld mot fienden. 

Även mot Syrien var detta fallet och därför uppnår ring fem variabelvärdet centralt. Oren och 

Bailey beskriver hur det ryktades att Israel bombade civila i Damaskus, hur FN-observatörer 

                                                 

 

68 Hammel, Eric, Six days in June s. 392 & Oren, Michael Six days of war s. 195 
69 Oren, Michael Six days of war s. 195 
70 Hammel, Eric, Six days in June s. 398 
71 Ibid  
72 Oren, Michael Six days of war s. 280 
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rapporterade att israeliska flygplan attackerade civila. Oren och Bailey beskriver hur den isra-

eliska ledningen avvisade detta genom att påstå att det var flygplan som understödde marktrup-

perna. Att utläsa ifrån Oren och Bailey är det oklart om Israel faktiskt attackerade civila och i 

vilken utsträckning.73 Då denna data endast nämns i två av de fem materialen kommer det att 

förkastas. Därför får ring fyra uppfyllnaden ingen evidens. Likt offensiverna mot både Egypten 

och Jordanien saknar modellen förklaringskraft då resultatet blir det omvända mot vad mo-

dellen förespråkar. I brist på evidens uppnår ledning och systemförutsättningar ingen evidens. 

 

4.1.6. Sammanfattning Warden & Sexdagarskriget 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

Ledning Perifert 

Systemförutsättningar Ingen evidens 

Infrastruktur Centralt  

Befolkning Ingen evidens 

Stridskrafter Centralt  

Tabell 7 Sammanfattning Sexdagarskriget Warden 

Sammanfattningsvis blir det tydligt sett ur Wardens The five ring model att det som var centralt 

för israelerna i Sexdagarskriget var att skapa luftöverlägsenhet för att sedan kunna understödja 

marktrupperna. För att uppnå luftöverlägsenhet fokuserade israelerna på att slå ut den arabiska 

infrastrukturen i form av landningsbanor och därefter stridskrafterna i form av bomb-, attack- 

och jaktflygplan. Efter att luftöverlägsenheten var uppnådd övergick det israeliska flygvapnet i 

en understödjande roll då den användes för att främst slå mot stridskrafterna i syfte att ge för-

delar till de egna marktrupperna. I och med att denna taktik som användes mot Egypten även 

användes mot Jordanien och Syrien uppnår ring 3 och 5 för hela kriget variabelvärdet centralt. 

Då israelerna under Operation Focus slog mot sensorer och ledningskommunikationen mellan 

det egyptiska högkvarteret och Sinai-halvön finns det evidens för att Israel slog mot den egyp-

tiska ledningsstrukturen. Det som det inte finns evidens för i empirin är hur detta påverkade 

                                                 

 

73 Oren, Michael Six days of war s. 295-297 & Bailey, Sydney D., Four Arab-Israeli wars and the peace pro-

cess, Macmillan, Basingstoke, 1990 s. 238-239 
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den egyptiska ledningen. Det bedöms som icke nämnvärt ha påverkat den egyptiska ledningen 

då det finns evidens i empirin för att den egyptiska ledningen även efter Operation Focus kunde 

ge order till marktrupperna på Sinai-halvön.74 Med den motiveringen uppnår därför ring ett för 

hela kriget variabelvärdet perifert.  

 

4.2. Delanalys 2: Shaun Clarke, den riskgenererande operationskonsten och SPOT-

bombing 

Analysen med Shaun Clarkes teorier kommer att delas in i tre delar, Egypten, Jordanien och 

Syrien. Detta grundar sig i att analysen syftar till att undersöka de politiska påverkningarna på 

de olika aktörerna. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning där alla tre delar vägs sam-

man till en helhetsbild av kriget.  

 

4.2.1. Egypten 

Den riskgenererande operat-

ionskonsten 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

 Stridskrafter Centralt 

 Ekonomiska installationer Ingen evidens 

 Befolkning Ingen evidens 

SPOT-bombing Variabler Uppfyllnad (Ja/nej/ingen 

evidens) 

 Tillbakadragande Ja  

 Fred/Vapenvila Ja 

Tabell 8 Clarke Egypten 

Likt nämnt i första delanalysen inleddes Sexdagarskriget med Operation Focus. Operation 

Focus syftade till att slå ut Egyptens flygvapen. Det Operation Focus uppnådde var att slå ut 

85% av Egyptens flygvapen.75 Efter Operation Focus övergick det israeliska flygvapnet i en 

understödjande roll till de israeliska marktrupperna. Det israeliska flygvapnets huvudsakliga 

                                                 

 

74 Hammel, Eric, Six days in June s. 244 
75 Oren, Michael Six days of war s. 306 
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mål var att uppnå luftöverlägsenhet för att därefter angripa de egyptiska marktrupperna. Med 

denna taktik lyckades israelerna inta hela Sinai-halvön. Genom att använda flygvapnet för att 

slå ut retirerande trupper och bidra med understödjande eld för de israeliska marktrupperna 

slog Israel ut större delarna av Egyptens försvarsmakt.76 Det faktum att Israel slog ut både 

Egyptens flygvapen och deras armé under kampanjen på Sinai-halvön gör det tydligt att det 

var stridskrafterna som var centralt i inledningen av Sexdagarskriget.  

 

De israeliska luftstridskrafterna lyckades påverka de egyptiska ledarna. I empirin beskrivs det 

tydligt hur den egyptiska presidenten Nasser och krigsministern Amer påverkas av Israels in-

ledande operation mot Egyptens flygvapen. Amer, som var utöver krigsminister även befälha-

vare över de väpnade trupperna i Egypten, undanhöll informationen om den faktiska effekten 

av Operation Focus för Nasser och påstod fram till eftermiddagen den 5:e juni att det var de 

egyptiska trupperna som avancerade på alla fronter och inte tvärtom. Utöver detta gav Amer 

förvirrande och motsägelsefulla order till fronten. Avslutningsvis den 5:e juni gav Amer or-

dern att alla egyptiska trupper på Sinai-halvön skulle falla tillbaka för att rädda sig själva. 

Hammel beskriver detta som att Amer gav Israel Sinai-halvön utan att egentligen förtjäna 

den.77 Det här gör det tydligt att de israeliska luftstridskrafterna lyckades att påverka Amer till 

att fatta beslutet om att det är för kostsamt att försvara Sinai-halvön. Därav får Tillbakadra-

gande uppfyllnaden Ja.  

 

Vad gäller Egyptens underskrift av vapenvila den 9:e juni var inte denna självklar. Den 9:e 

juni hade de israeliska trupperna intagit hela Sinai och stod på banken av Suez-kanalen. Då 

det blev klart för de egyptiska ledarna att Egypten hade förlorat all förmåga att försvara sig 

själva på Sinai-halvön fattade Nasser beslutet om att gå med på en vapenvila. I empirin blir 

det tydligt hur Nasser fattar detta beslut motvilligt men då han inte såg någon möjlighet att 

försvara Egypten skrev han under vapenvilan.78 Genom att slå mot stridskrafterna har Israel 

                                                 

 

76 Olsen, John Andreas (red.), Global air power, Potomac Books, Washington, D.C., 2011 s. 148 
77 Hammel, Eric, Six days in June s. 244 & Oren, Michael Six days of war s. 178 & Pollack, Kenneth M. “Air 

Power in the Six-Day War” s. 486-488 
78 Oren, Michael Six days of war s. 273-274 & Bailey, Sydney D., Four Arab-Israeli wars and the peace process 

s. 236-237 
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gjort Nassers val att ge upp lättare.79 Därav blir det tydligt att effekten av SPOT-bombing 

uppnåddes och variabeln Fred/Vapenvila får uppfyllanden Ja.  

 

Sammantaget betyder detta att Shaun Clarkes teori i stor utsträckning kan förklara utfallet då 

man genom att endast slå mot stridskrafterna lyckades få de politiska ledarna att dra tillbaka 

sina trupper samt gå med på en vapenvila då det fortsatta stridandet skulle bli för kostsamt.  

4.2.2. Jordanien 

Den riskgenererande operat-

ionskonsten 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

 Stridskrafter Centralt 

 Ekonomiska installationer Ingen evidens 

 Befolkning Ingen evidens 

SPOT-bombing Variabler Uppfyllnad (Ja/nej/ingen 

evidens) 

 Tillbakadragande Ja 

 Fred/Vapenvila Ingen evidens 

Tabell 9 Clarke Jordanien 

Likt nämnt i första delanalysen användes samma taktik som användes mot Egypten även mot 

Jordanien och Syrien. Då Israel använde sitt flygvapen för att slå mot det jordanska flygvap-

net och mot de mekaniserade trupperna på Västbanken uppfyller variabeln stridskrafter varia-

belvärdet Centralt.80 I empirin finns det ingen evidens för att de israeliska luftstridskrafterna 

skulle ha slagit mot ekonomiska installationer eller mot den jordanska befolkningen. Därav 

blir uppfyllnaden för dessa variabler Ingen evidens. 

 

Vad gäller påverkan av de jordanska ledarna beskrivs det av Pollack som att det inledande an-

fallet ”…hade förödande effekt på den jordanska ledningen”.81 Pollack beskriver det även 

                                                 

 

79 Oren, Michael Six days of war s. 273-274 
80 Hammel, Eric, Six days in June s. 291, 309, 318, 364, 370 
81 Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” s. 488 (egen översättning) 
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som att det var detta som ledde till att Jordanien övergav Västbanken.82 Detta genererar i att 

variabeln Tillbakadragande uppfyller värdet Ja.  

 

Vad gäller fred och vapenvila saknas det en beskrivning av vad som motiverade den jor-

danska ledningen att skriva under vapenvilan. Även om Jordanien skrev under vapenvilan så 

kan inte slutsatsen att det var på grund av luftstridskrafterna som den jordanska ledningen 

valde att skriva under vapenvilan. Med denna anledning får variabeln Fred/Vapenvila uppfyll-

naden Ingen evidens.  

 

Clarkes teorier kan delvis förklara framgångarna i Jordanien då man genom att slå mot strids-

krafterna påverkade den jordanska ledning så att de drog sig tillbaka från västbanken. Då det 

inte finns någon evidens för vad som motiverade den jordanska ledningen att skriva under va-

penvilan kan teorin inte förklara varför detta skedde.  

4.2.3. Syrien 

Den riskgenererande operat-

ionskonsten 

Variabler Uppfyllnad (Centralt/Peri-

fert/Ingen evidens) 

 Stridskrafter Centralt 

 Ekonomiska installationer Ingen evidens 

 Befolkning Perifert 

SPOT-bombing Variabler Uppfyllnad (Ja/nej/ingen 

evidens) 

 Tillbakadragande Nej 

 Fred/Vapenvila Ingen evidens 

Tabell 10 Clarke Syrien 

Kampanjen mot Syrien bestod dels av att under första dagen av kriget slå ut Syriens flygva-

pen83 för att på den 5 dagen invadera Golanhöjderna.84 Likt tidigare var luftstridskrafternas 

roll i kampanjen att först skapa luftöverlägsenhet för att därefter understödja de israeliska 

                                                 

 

82 Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” s. 488 
83 Oren, Michael Six days of war s. 195 & Bailey, Sydney D., Four Arab-Israeli wars and the peace process s. 

224 & Hammel, Eric, Six days in June s. 392 & Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” s. 474 
84 Hammel, Eric, Six days in June s. 398 & Oren, Michael Six days of war s. 280 
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marktrupperna.85 Attackerna från de israeliska luftstridskrafterna var riktade mot de syriska 

försvarspositionerna på Golanhöjderna och Syriens reserv.86 Detta ger uppfyllanden centralt 

på variabeln stridskrafter. Likt nämnt tidigare i första analysen påstod Syrien att Israel attack-

erade civila i Damaskus.87 Israel avfärdade detta och i empirin blir det otydligt om Israel fak-

tiskt anföll civila. Anledningen till att variabeln Befolkning uppnår värdet Perifert i denna 

analys beror på att även om Israel inte anföll civila innebar israeliska flygplan över Damaskus 

ett hot om att Israel kunde anfalla civila. Detta går därför väl i linje med den riskgenererande 

operationskonsten till skillnad från Wardens The Five Ring Model som istället fokuserar på 

befolkningens systemfunktion och söker därför den fysiska effekten över den psykologiska.  

 

Hur vida de israeliska luftstridskrafterna påverkade de syriska ledarna beskrivs i Pollacks arti-

kel. I denna skriver han hur det israeliska flygvapnets attacker mot den syriska reserven fick 

de syriska ledarna att dra dessa tillbaka till Damaskus istället för att understödja den syriska 

fronten vid Golanhöjderna.88 Detta stöds även av Hammel som nämner tillbakadragandet.89 

Pollack menar dock att det inte med säkerhet kan sägas att det var angreppen från luften som 

orsakade tillbakadragandet. Istället skulle det kunna vara de syriska ledarna som ville skydda 

huvudstaden från ett anfall från de israeliska marktrupperna.90 Därav kan inte slutsatsen att 

det israeliska flygvapnet fick de syriska ledarna att dra tillbaka sina trupper dras. Detta ger 

därför uppfyllnaden Nej på variabeln Tillbakadragande. 

 

Likt Jordaniens val att gå med på vapenvilan saknar Syriens val en beskrivning av deras mo-

tiv. Då Syren likt Egypten och Jordanien skrev under vapenvilan kan detta tolkas som att de 

                                                 

 

85 Oren, Michael Six days of war s. 195, 280, 301 & Bailey, Sydney D., Four Arab-Israeli wars and the peace 

process s. 224 & Hammel, Eric, Six days in June s. 392, 398 & Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day 

War” s. 474 
86 Oren, Michael Six days of war s. 280 & Hammel, Eric, Six days in June s. 398 & Pollack, Kenneth M. “Air 

Power in the Six-Day War” s. 486 
87 Oren, Michael Six days of war s. 295-297 & Bailey, Sydney D., Four Arab-Israeli wars and the peace process 

s. 238-239 
88 Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” s. 486 
89 Hammel, Eric, Six days in June s. 423 
90 Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” s. 486 
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politiska ledarna anser att det är för kostsamt att fortsätta strida. Dock kan slutsatsen att det 

var tack vare luftstridskrafterna inte dras. Därav får variabeln Fred/Vapenvila Ingen evidens.  

 

Efter genomförd analys kan endast den riskgenererande operationskonsten ge en förklaring 

till Israels framgång mot Syrien. Då luftstridskrafterna inte påverkade Syrien till ett tillba-

kadragande eller en vapenvila kan Clarkes teorier endast delvis förklara framgångarna på Go-

lanhöjderna.  

4.2.4. Sammanfattning: Shaun Clarke, den riskgenererande operationskonsten och 

SPOT-bombing 

Sammanfattningsvis kan Clarkes teorier i störst utsträckning förklara framgångarna på Sinai-

halvön. Med Clarkes teorier blir det tydligt att den riskgenererande operationskonsten användes 

genom alla tre kampanjer. Genom att slå mot stridskrafterna utgjorde Israel ett hot om att kunna 

trappa upp våldet och eskalera konflikten genom att slå mot ekonomiska installationer och be-

folkningen. Vad gäller påverkan på de politiska ledarna har Clarke störst förklaringskraft i kam-

panjen mot Egypten och Sinai-halvön. Under kampanjen blir det tydligt hur det israeliska flyg-

vapnet lyckas påverka de egyptiska ledarna genom att slå mot de egyptiska stridskrafterna. På 

så sätt ger Shaun Clarke en god förklaring till Israels framgång i kampanjen mot Egypten medan 

i kampanjerna mot Jordanien och Syrien kan Clarke endast delvis bidra med en förklaring. 

Endast den riskgenererande operationskonsten kunde till fullo förklara dessa kampanjer då det 

inte fanns någon evidens för att det var de israeliska luftstridskrafterna som enskilt fick Jorda-

nien och Syrien att skriva under vapenvilan.  

 

4.3. Sammanfattning av och kritik mot resultat 

Det resultatet visar är att Wardens modell The five ring model saknar förklaringskraft i Sexda-

garskriget medan Shaun Clarkes teorier, den riskgenererande operationskonsten och SPOT-

bombing, delvis kan förklara utfallet. Warden menar på att genom att slå mot ledningen uppnås 

seger. Det Israel gjorde var det omvända, de slog mot stridskrafterna och uppnådde seger. Därav 

anses Wardens modell inte kunna förklara utfallet. Clarke förespråkar en gradvis ökning av 

våldet där eskaleringen ska ske genom att utgöra ett hot om anfall mot mer sårbara och värde-

fulla mål. Utöver detta ska dessa anfall syfta till att påverka motståndarens politiska ledare till 
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att fatta beslutet om att fortsatta strider är för kostsamt och att striderna bör upphöra. Denna 

teori kan tilldels förklara utfallet då Israels anfall mot de arabiska stridskrafterna utgjorde ett 

hot om en fortsatt invasion av Egypten, Jordanien och Syrien. Däremot hur detta exakt påver-

kade de politiska ledarna återfinns endast i kampanjen mot Egypten. Då undersökningen söker 

en förklaring på ett psykologiskt plan blir detta även analysens största brist. Då det endast finns 

utförligt dokumenterat hur påverkan var på de egyptiska ledarna kan inte slutsatser dras i 

samma utsträckning. I och med detta kan Clarkes teori förklara utfallet i kampanjen mot Egyp-

ten i hög utsträckning men endast i låg utsträckning i kampanjerna mot Jordanien och Syrien.  
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5. Avslutning 
I avslutningskapitlet kommer resultatet att kopplas tillbaka till forskningsfrågan och problem-

formuleringen. Uppsatsens metod och analys kommer även att kritiseras. En återkoppling till 

forskningsläget kommer göras och ge förslag på hur forskningen kan fortsättas. Avslutningsvis 

kommer en undersökningens relevans för officersprofessionen att diskuteras. 

 

5.1. Återkoppling till forskningsfrågan 

Inledningsvis besvaras delfrågorna för att därefter kunna besvara forskningsfrågan.  

 

- I vilken utsträckning kan Israels framgångar i Sexdagarskriget förklaras utifrån War-

dens modell the five ring model? 

Likt nämnt i analysen kan Wardens modell i mycket låg utsträckning förklara Israels framgång 

i Sexdagarskriget. Det modellen bidrar med är att ge en tydlig indelning på vad det är som 

angrips och vilka mål som var centrala i kriget. Dock visar resultatet på en motsatt uppfylland 

gentemot var Warden förespråkar och därav tappar han sin förklaringskraft.  

 

- I vilken utsträckning kan Israels framgångar i Sexdagarskriget förklaras utifrån 

Clarkes teorier om den riskgenererande operationskonsten och SPOT-bombing? 

Clarkes teori kan delvis förklara Israels framgångar. Främst framgångarna på Sinai-halvön. Där 

erbjuder både den riskgenererande operationskonsten och SPOT-bombing förklaringar till 

framgången. I kampanjerna mot Jordanien och Syrien är det endast den riskgenererande oper-

ationskonsten som bär någon förklarande kraft och där SPOT-bombing endast delvis kan för-

klara framgången mot Jordanien. Med detta resultat anses Clarkes teorier med god utsträckning 

förklara Israels framgångar på Sinai-halvön och med låg utsträckning förklara Israels fram-

gångar mot Jordanien och Syrien.  

 

- Kan Wardens eller Clarkes teorier förklara Israels framgångar i Sexdagarskriget? 

Svaret på forskningsfrågan blir därför att Warden inte kan förklara medan Clarke delvis kan 

förklara Israels framgångar i Sexdagarskriget.  
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5.2. Återkoppling till problemformulering och tidigare forskning 

Problemformulering: 

Kan luftmaktsteori förklara varför Israel segrade mot en både till ytan och militär styrka 

överlägsen motståndare? 

Det som är lättast att dra slutsatser om är den riskgenererande operationskonsten. Israel valde 

att använda sina luftstridskrafter för att slå mot stridskrafterna på alla fronter. Genom att göra 

detta utgjorde Israel ett hot mot mer värdefulla mål som ekonomiska installationer och befolk-

ningen. Detta i förlängningen genererade i att Egypten, Jordanien och Syrien valde fredliga 

alternativ framför att fortsätta slåss. På så sätt kan den riskgenererande operationskonsten ge 

oss en bra bild av förklaringen till Israels framgång.  

 

Vad gäller slutsatserna kring de psykologiska effekterna och användandet av luftstridskraf-

terna blir dessa mer svåranalyserade. Den psykologiska effekten på Egyptens högsta ledning 

är väl dokumenterad. Hur Israels initiala anfall lamslog den egyptiska ledningen och fick 

denna att dra sig tillbaka och välja det fredliga alternativet över det alternativ som innan kri-

get var självklart, att slåss tills Israel var förintat. Det som gör den psykologiska effekten svå-

ranalyserad är att avgöra i vilken utsträckning luftstridskrafterna orsakade denna påverkan. I 

kampanjen mot Egypten var det tydligt att det var Operation Focus som till stor del stod för 

den psykologiska effekten och därav hade luftstridskrafterna en central roll. Hur luftstrids-

krafterna påverkade de jordanska och syriska ledarna är inte lika väl dokumenterat och därför 

kan inte samma slutsatser dras.  

 

Slutsatserna om hur luftstridskrafternas psykologiska påverkan kan till viss del återkopplas till 

Pollacks artikel som menade på att det israeliska flygvapnet skräckslog araberna och att detta 

hade en del i hur de israeliska luftstridskrafterna påverkade utfallet av kriget. Det som skiljer 

denna undersökning från Pollack är att denna undersökningen kopplar den psykologiska ef-

fekten till den strategiska nivån medan Pollack kopplar den till den taktiska.  

 

Den sammanvägda slutsatsen blir därför att Clarkes teorier om den riskgenererande operat-

ionskonsten och SPOT-bombing kan delvis förklara Israels framgång i Sexdagarskriget. Clar-

kes teori SPOT-bombing gav även en ny förklaring till hur den psykologiska effekten av det 
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israeliska flygvapnet påverkade på en strategisk nivå. Därigenom har undersökningen bidragit 

till att bredda det nuvarande forskningsläget genom att ge en ytterligare förklaring till Israels 

framgång.  

 

5.3. Diskussion 

Slutsatserna som dras i denna uppsats är starkt bundna till det material som har använts. Då 

det är andrahandskällor som har använts så är det författarnas beskrivningar av kriget som har 

analyserats. Även om flera källor har använts för att öka validiteten så har endast delar av de 

2591 attackuppdrag som det israeliska flygvapnet utförde beskrivits.91 Variabelvärderingen är 

därför viktig för denna undersökningen. Då det antogs att det var de största och mest omfat-

tande operationerna som beskrevs i materialet kunde effekten av dessa operationer analyseras 

och därefter ge variablerna värdet centralt eller perifert. Likt nämnt i återkopplingen till pro-

blemformuleringen var den psykologiska effekten svåranalyserad. Även detta grundar sig i 

materialet som analyserades. Till stor del fokuserade materialet på de fysiska effekterna och 

den materiella påverkan över hur de högsta ledarna påverkades vilket innebär att det inte går 

att utesluta att materialet har försummat delar som skulle ge en bättre bild av den psykolo-

giska effekten.  

 

Likt nämnt under metodkapitlet så tappar den teorikonsumerande fallstudien i sin generaliser-

barhet då den endast undersöker ett fall. Därav kan inte slutsatsen att den riskgenererande op-

erationskonsten tillsammans med SPOT-bombing är ett vinnande koncept för alla konflikter 

då den enda grunden för det är detta fallet. Det som är positivt med valet av metod är att den 

tillät fallet att studeras på djupet. Dels ur ett fysiskt perspektiv genom Wardens modell och 

dels ur ett psykologiskt perspektiv genom Clarkes teorier. Skulle endast Wardens modell an-

vänts skulle resultatet innebära att luftmaktsteorin inte kunde ge någon förklaring till utfallet. 

Genom att använda två teorier kunde slutsatsen att Clarkes teorier bättre förklarar utfallet 

dras.  

                                                 

 

91  Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six-Day War” s. 478 
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5.4. Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna få en djupare förståelse för utfallet av Sexdagarskriget skulle fler teorier kunna 

användas för att ge fler perspektiv. Då denna undersökning utgick ifrån luftstridskrafterna tog 

den inte hänsyn till hur de israeliska marktrupperna påverkade de arabiska staterna varken fy-

siskt eller psykiskt. Det som framgick av undersökningen av materialet och den tidigare 

forskningen var att det israeliska flygvapnet till stor del hade en understödjande roll till mark-

trupperna därav bör den fortsatta forskningen fokusera på vilken roll gemensamma operat-

ioner spelade i Sexdagarskriget. Genom att koppla samman hur luftstridskrafterna och mark-

stridskrafterna användes skulle en bättre helhetsbild ges och forskningen om markstridskraf-

terna och luftstridskrafterna kan kopplas samman för att undersöka om det var synergieffek-

terna däremellan som ledde till Israels framgång. Denna undersökning var avgränsad till att 

endast använda en del av Clarkes teorier. Detta berodde på omfattningen av denna undersök-

ning. För att ta forskningen vidare skulle alla delar av Clarkes teori användas. Detta innefattar 

alla former av tvångsmakt. Hypotesen är att genom att undersöka fler former av tvångsmakt 

ges en tydligare bild av hur Israel med sina begränsade resurser lyckades besegra en överläg-

sen motståndare.  

5.5. Bidrag till professionen  

Sexdagarskriget är ett exempel på när en liten stat lyckas segra över en större motståndare. 

För att kunna dra lärdomar från kriget krävs det att Israels framgångar analyseras. För att där-

efter kunna generalisera lärdomarna från kriget krävs det att dessa testas mot fler fall för att 

stärka dem och öka validiteten. Därav blir denna uppsats ett steg i att förstå hur mindre stater 

bör använda sig utav luftmakt mot en överlägsen motståndare. För den svenska flygvapenoffi-

ceren kan det därför vara nyttigt att reflektera över hur de begränsade resurserna man har ska 

användas mot ett resursöverlägset Ryssland. Att titta på hur Israel gjorde kan vara ett steg i 

rätt riktning. Då kan denna uppsats bidra med ett perspektiv på hur användandet av tvångs-

makt ledde till seger i Sexdagarskriget.  
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