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ABSTRACT 
I den övergripande luftmaktsteoretiska debatten framkommer kritik mot att små nationers 
specifika förutsättningar i krig tenderar att exkluderas. Konsekvensen blir att små nationer i 
allt för stor utsträckning kopierar stora nationers doktrinära tänk istället för att generera egna 
idéer. Shaun Clarke försöker genom sin luftmaktsteoretiska ansats vända denna trend och har 
närmare undersökt små nationers möjlighet att genom strategisk attack nå framgång mot 
större motståndare.   
 
Genom sin originalitet anses Clarkes luftmaktsteori vara ett viktigt tillskott i den övergripande 
luftmaktsteoretiska debatten, men kritiseras samtidigt för att inte vara tillräckligt empiriskt 
underbyggd. Syftet med denna undersökning är att möta denna kritik och genom en 
teoriprövande ansats empiriskt undersöka förklaringskraften hos Clarkes teori. Därigenom 
även bidra till ett trovärdigare vetenskapsteoretiskt underlag, med fokus på den lilla nationen 
och dess ambition att utveckla förmågan strategisk attack. Forskningsstrategin representeras 
av en tvåfallstudie av Yom Kippur kriget 1973, samt Falklandskriget 1982, där Israel 
respektive Argentina utgör de huvudsakliga analysperspektiven.  
 
Resultatet påvisar att såväl Israel som Argentina tillämpat luftmakt utifrån Clarkes teoretiska 
beskrivning. Undersökningen stärker därmed Clarkes luftmaktsteori rent empiriskt. För små 
nationer, med ambition att utveckla sin förmåga till ett mer strategiskt nyttjande av luftmakt, 
så är den viktigaste slutsatsen från denna undersökning att strategisk attack inte primärt 
handlar om kinetisk energi som appliceras på strategiska mål. Utan det är istället de mänskliga 
reaktionerna och besluten bakom tillämpningen av strategisk attack som står i centrum.   
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Vedertaget i den övergripande luftmaktsteoretiska debatten är att flygstridskrafternas 

primära uppgift är att besegra eller neutralisera motståndarens flygvapen. Detta i syfte 

att skapa luftöverlägsenhet för att möjliggöra obehindrade operationer på land och till 

sjöss.1 Detta framfördes redan under första världskriget av fadersgestalten inom luft-

maktsteori, Giulio Douhet.2 John Warden III, som i mer modern tid pekas ut som den 

kanske mest inflytelserika luftmaktsteoretikern, menar att luftöverlägsenhet är en direkt 

nödvändighet för att överhuvudtaget lyckas i krig.3 Robert A Pape, som normalt sett har 

en motsatt inställning till Warden avseende nyttjandet av luftmakt, utgör inget undantag 

i just detta avseendet.4  

 

Såväl Warden som Pape tar dock sin utgångspunkt i ett starkt amerikanskt flygvapen där 

resurser inte direkt innebär en begränsande faktor.5 För dem utgör därmed luftöver-

lägsenhet en närmast självklar grundförutsättning för krigföring, och debatten dem 

emellan fokuserar istället på huruvida luftstridskrafterna självständig kan vinna krig 

genom strategiska anfall, alternativt genom tvångsmakt på taktisk/operativ nivå. Med 

anledning av detta så har debatten mellan Warden och Pape börjat ifrågasättas mer. Den 

anses främst ha relevans för en stormakt som USA, och mindre för resten av världen. Små 

nationer borde sålunda söka mer efter lösningar utanför det amerikanska 

luftmaktsteoretiska sammanhanget.6  

 

Tidigare forskning påvisar bland annat att asymmetriska krigföringsmetoder spelat en 

central roll för små nationers framgång i krig.7 Trots att luftmakt genom sin möjlighet att 

verka från luften i mångt och mycket anses ha tillfört en asymmetrisk dimension till 

krigföringen, 8  så har den asymmetriska metoden med hjälp av flygplan utforskats i 

begränsad omfattning.9 Detta är något som Shaun Clarke tagit fasta på och har med sin 

teori om små nationers möjligheter med strategisk luftmakt utgått från den revolutionära 

                                                         
1 Meilinger, Philip S, “Ten Propositions Emerging Air Power”, Airpower Journal, Vol.10(1), Spring 1996, p.53.  
2 Douhet, Giulio, The Command of The Air, translated by Dino Ferrari. (Washington, D.C., Air Force History and Museum Program, 1998). 
p.25. 
3 Warden, John III, The Air Campaign: Planning for combat. (San Jose: to Excel, 1998). p.10. 
4 Pape, Robert A, Bombing to win: air power and coercion in war. (New York: Cornell University Press, 1996). p.58. 
5 Mueller, Karl, “Strategies of coercion: Denial, punishment, and future of air power”, Security Studies, Vol 7(3), 1998, p.226. 
6 Olsen, John A, Air Power 2000, (Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies, 2002). pp.39-40. 
7 Toft, Arregúin I, “How the Weak Win Wars – A Theory of Asymmetric Conflict”, International security, Vol.26 (1), 2001, pp.94-95. 
8 Gray, Colin S. Airpower for Strategic Effect. (Maxwell Air Force Base: Air University press, 2012). p.255. 
9 Clarke, Shaun, ”Small Nations and Asymmetric Air Power”, Asymmetric Warfare. Olsen, Andreas (red). Oslo: Royal Norwegian Air 
Force Academy, 2002, p.169. 
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krigföringens asymmetriska framgångar. Vad som främst gör Clarkes teori intressant 

jämfört med exempelvis Wardens och Papes luftmaktsteorier, är dess utgångspunkt i små 

nationers specifika förutsättningar i krig.10   

 

Med utgångspunkt i denna inledning så kommer denna undersökning närmare studera 

förklaringskraften i Clarkes teori om luftmakt. Den teoriprövande ansatsen tar sin 

empiriska utgångspunkt i Yom Kippur kriget 1973, samt Falklandskriget 1982. Fokus 

kommer främst ligga på Israels respektive Argentinas perspektiv, med motiv att studera 

hur dessa nationer nyttjat luftmakt mot en större motståndare. Perspektiven medför även 

möjlighet att närmare studera Argentina som förlorande stat, samt Israel som icke 

förlorande stat. Denna skillnad i utfall bör möjliggöra till en större fördjupning i teorins 

specifika möjligheter och begränsningar.  

1.2. Problemformulering 

I ovan beskrivna inledningen utkristalliseras en övergripande luftmaktsteoretisk debatt 

som kritiseras för att exkludera små nationers specifika förutsättningar i krig. Till denna 

skara kritiker ställer sig bland annat Shaun Clarke som anser att små nationer i allt för 

stor utsträckning kopierar stora nationers doktrinära tänk, istället för att generera egna 

originella idéer. 11  I ett försök att råda bot på detta har han själv utvecklat ett 

luftmaktsteoretiskt alternativ för små nationer att överväga, för att med mer begränsade 

luftmaktsresurser möjliggöra framgång i krig. Clarke kallar sin teori för Strategic 

Persuasion Oriented Targeting, eller SPOT-bombing. 12  Teorin omnämns som både 

nydanande och originell i den övergripande luftmaktsdebatten, men kritiseras samtidigt 

för att inte vara tillräckligt empiriskt underbyggd.13  

 

Sammantaget finns därmed ett dubbelt intresse av att närmare studera Clarkes 

luftmaktsteori. För det första är han på sätt och vis unik genom sin teoretiska koppling 

med den lilla nationen i centrum. Han vågar se bortom det så starkt dominerande 

amerikanska synsättet på nyttjande av luftmakt, och framhäver vikten av att utgå från 

egna unika förutsättningar.  

 

                                                         
10 Clarke, Shaun. Strategy, Air Strike and Small Nations. (RAAF Base Fairbairn: Aerospace Centre, 2001). pp.135, 163-165. 
11 Ibid, pp.182-183 
12 Ibid, pp.135-136. 
13 Meilinger, Philip S, Airmen and air theory: A review of the sources. (Maxwell Air Force Base: Air University Press, 2001). pp.145-146.  
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För det andra så riskerar teorier som inte är tillräckligt empiriskt underbyggda klassas 

som rena spekulationer.14 Avseende SPOT-bombing teorin så föreligger kritik avseende 

just detta vetenskapsteoretiska problem. Det är i den här problematiken som denna 

undersökning finner sin huvudsakliga plats i vetenskapen. Undersökningen syftar 

därmed till att genom en teoriprövande ansats undersöka ifall det empiriskt går att stärka 

SPOT-bombing teorins vetenskapliga relevans. Genom denna värdering bidra till ett 

trovärdigare vetenskapsteoretiskt underlag, med fokus på den lilla nationen och dess 

ambition att fördjupa sin förståelse för möjligheter och begränsningar med strategisk 

attack.  

1.3. Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i problemformuleringen, syftar denna undersökning till att genom en 

teoriprövande ansats undersöka förklaringskraften i Shaun Clarkes teori avseende hur 

små nationer genom ett mer strategiskt nyttjande av luftmakt kan nå framgång mot en 

större motståndare. Teoriprövningen genomförs på Yom Kippur kriget 1973, samt 

Falklandskriget 1982. I och med teorins utgångspunkt i små nationers specifika 

förutsättningar, så kommer undersökningen främst studera de effekter som Israel 

respektive Argentina uppnådde genom sitt nyttjande av luftmakt. Forskningsfrågan som 

ska hjälpa undersökningen uppnå det övergripande syftet lyder enligt följande:  

 

Forskningsfråga: 

Vilken förklaringskraft har Shaun Clarkes teori avseende luftmakts nyttjande i Yom 

Kippur kriget 1973 samt Falklandskriget 1982, främst utifrån Israels respektive 

Argentinas perspektiv? 

1.4. Avgränsningar 

I och med att Clarkes luftmaktsteori tar sin utgångspunkt i små nationers förutsättningar 

i krig, kommer analysen av de aktuella fallen främst anta Israels respektive Argentinas 

perspektiv.  En närmare motivering till såväl val av fall som detta perspektivfokus går att 

finna under centrala begrepp (punkt 1.6) samt i metodkapitlet (punkt 3.2.1).  

 

Vidare kommer analysen av Yom Kippur kriget avgränsas till tidsperioden 6-16 oktober 

1973. Falklandskriget begränsas till perioden 1 maj – 8 juni 1982. Dessa tidsintervall 

representerar perioder då luftmakt hade som störst inverkan på krigens utveckling.   

                                                         
14 Johannessen, A & Tufte, P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (Malmö: Liber AB, 2003). p.35. 
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1.5. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten inleds med empirisk anknytning. Avsikten är att rama in ett brett 

empiriskt urval för undersökningens teoriprövning, samt för att identifiera på vilket sätt 

fallen nyttjats i tidigare vetenskapliga studier. Detta följs upp med teorianknytning och en 

redogörelse för den debatt som förs kring Clarkes teori om luftmakt. Sammantaget syftar 

forskningsöversikten till att tydliggöra de vetenskapliga luckor som denna undersökning 

avser fylla.  

1.5.1. Empirisk anknytning 
 
Edgar O'Ballance beskriver i No victor, no vanquished: the Yom Kippur war, relativt 

detaljerat om de teknologiska förutsättningarna som det israeliska flygvapnet (Israeli Air 

Force - IAF) hade inför och under Yom Kippur kriget 1973. O´Ballance menar att IAF:s 

primära fokus under kriget kom att handla om hanteringen av de egyptiska och syriska 

luftvärnssystemen, i syfte att möjliggöra större rörelse- och handlingsfrihet. Denna kamp 

blev en initial chock för IAF, som bland annat saknade teknologi att möta motståndarens 

kvalificerade luftvärnssystem på ett säkert och effektivt sätt.15 David Rodman, som skrivit 

många böcker och vetenskapliga artiklar om Israels nationella säkerhetsstrategier, har 

liksom O´Ballance ägnat sig åt att närmare analysera IAF:s kamp gentemot 

motståndarsidans kvalificerade luftvärn under kriget. Rodmans forskning påvisar bland 

annat vilken roll strategisk attack kom att ha i denna kamp, samt hur detta kom att 

påverka kampen avseende luftöverlägsenhet främst vid Golanfronten. 16 

Militärteoretikern Martin van Creveld, har studerat IAF och Yom Kippur kriget från ett 

manöverkrigsperspektiv. Creveld menar främst att kriget var ett doktrinärt misslyckande 

för Israel på grund av den högsta ledningens oförmåga att enligt fastställda doktriner 

nyttja IAF i manöver-krigföringssyfte.17 Chaim Herzog, tidigare general i den israeliska 

armén (Israeli Defence Force - IDF) och senare Israels sjätte president, har författat 

många böcker och vetenskapliga artiklar om krigen mellan Israel och dess grannstater. 

Några av de lärdomar som Herzog identifierat genom sina analyser är att IAF i första hand 

borde fokuserats mot att skapa luftöverlägsenhet och endast i begränsad omfattning 

nyttjats som understöd till markförbanden.18  

 

                                                         
15 O´Ballance, Edgar, No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. (Novato California: Presidio, 1991). 
16 Rodman, David, “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”, Israel Affair, Vol.16(2), 2010, 
pp.219-233.  
17 van Creveld, Martin et al. Air Power and Maneuver Warfare. (Maxwell Air Force Base: Air University press, 1994). 
18 Herzog, Chaim, The War of Atonement. (London: Weidenfield and Nicolson Ltd, 1975). 



Mj Joakim Saviniemi 2018-02-26 
HSU 16-18 
 

7 

Lawrence Freedman, professor i krigsvetenskap, har med sina böcker behandlat de flesta 

aspekterna av Falklandskriget 1982. Hans slutsatser avseende luftmakt utgörs bland 

annat av att Falklandskriget hade varit otänkbart för Storbritannien utan den operativa 

effekt som de hangarfartygsbaserade Harrier-flygplanen kunde leverera.19 Freedman har 

vidare i Signals of War samarbetat med Virginia Gamba-Stonehouse, argentinsk 

militärstrategisk analytiker och professor inom krigsvetenskap. Deras gemensamma 

slutsatser lyfter bland annat fram Argentinas bristande förståelse för logistikens 

betydelse för den brittiska marinstyrkan. Det argentinska flygvapnet (Fuerza Aerea 

Argentina – FAA) inriktades mot att sänka brittiska krigsfartyg istället för 

landstigningsfartyg, vilket ledde till att den så sårbara landstigningen och dess underhåll 

i princip blev helt opåverkat. 20  Jeffrey Ethell och Alfred Price, båda militärhistoriska 

författare, bidrar med sin forskning om mer detaljer avseende FAA:s sjökrigsförmåga. 

Trots både tekniska och taktiska misstag, lyckades FAA med sina sjömålsanfall ändå skapa 

så pass högt hot mot de brittiska styrkorna att det tvingade brittiska hangarfartygen att 

positionera sig längre bort från Falkland. Detta fick bland annat betydande negativ 

påverkan på de fartygsbaserade Harrier-flygplanens uthållighet. 21  Militärhistorikern 

Martin Middlebrook har i större utsträckning än de andra författarna fokuserat på att 

studera Falklandskriget från Argentinas perspektiv. Genom sin forskning framhåller han 

att FAA:s kanske största svårighet låg i det faktum att de tvingades genomföra sina 

uppdrag från fastlandet, vilket kraftigt påverkade deras uthållighet på grund av långa 

anflygningar till operationsområdet.22  

 

Sammantaget påvisar granskning av tidigare forskning att luftmakt spelat en betydande 

roll i båda krigens händelseutvecklingar. Materialet som redogjorts för här visar på en 

stor bredd av luftmaktsperspektiv som sträcker sig från teknisk, taktisk och ända upp till 

politisk nivå. Därmed är båda fallen väl lämpade och intressanta att studera från ett 

luftmaktsperspektiv. Dessutom finns inget i den tidigare forskningen som tyder på att 

Clarkes luftmaktsteori tidigare applicerats på just dessa empiriska fall.  

1.5.1. Teorianknytning 
 
John Andreas Olsen, professor vid Försvarshögskolan i Stockholm, har i Asymmetric 

Warfare samlat välrenommerade militärteoretiska tänkare för att mer djupgående 

                                                         
19 Freedman, Lawrence, The Official History of the Falklands Campaign, Vol.2. (London: Routledge, 2007). 
20 Freedman, L & Gamba-Stonehouse, V, Signals of War. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991). 
21 Ethell, J & Price Alfred, Air War South Atlantic. (London: Sidwick & Jackson, 1983). 
22 Middlebook, Martin, The Argentine Fight for the Falklands. (Barnsley: Pen & Sword Military, 2003). 
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diskutera luftmaktens roll inom asymmetrisk krigföring. Det huvudsakliga temat utgörs 

av luftmaktens tillämpning för att möta asymmetriska hot. I detta sammanhang lyfts 

Clarkes teori fram som exempel på hur en nation själv kan tillämpa asymmetrisk 

krigföring genom luftmakt, istället för att endast fokusera på det motsatta. 23  Jan 

Reuterdahl har i Daidalossyndromet, på liknande sätt som Olsen sammanställt teoretiska 

aspekter av luftmakt som kan utgöra intressanta bidrag till svensk doktrinutveckling. 

Clarkes teori utgör här ett bidrag till den lilla nationens perspektiv och hur en liten nation 

kan nå framgång genom strategiska flyganfall.24 I Airmen and Air Theory: A review of the 

sources, lyfter luftmaktsteoretikern Philip S Meilinger fram Clarkes luftmaktsteori som 

ovanligt nytänkande och originell. Meilinger menar att Clarkes teori är både användbara 

och viktiga för en liten nation att studera i syfte att förvalta sina begränsade resurser på 

bästa sätt.25 I en artikel i Aerospace Power Journal, utvecklar Meilinger dessa synpunkter 

ytterligare och lyfter dessutom fram kritik mot att Clarkes teori lider av problemet av att 

inte empiriskt vara tillräckligt underbyggd.26 Clarke själv gör en antydan om att det finns 

begränsat med historiska exempel som tydlig påvisar de fenomen som hans teori bygger 

på.27 Men möter samtidigt Meilingers kritik med att säga att innovativt tänkande inte 

skapas genom att kopiera historia.28 John Andreas Olsen har vidare i Air Power 2000 

studerat Clarkes luftmaktsteori mer ingående, och jämfört dessa med dagens dominanter 

i den övergripande luftmaktsdebatten, nämligen John Warden III och Robert A Pape. 

Olsens analys påvisar att Clarkes teori har tydliga inslag från båda dessa teoretiker. Clarke 

ställer sig på Wardens sida avseende inställningen att strategisk attack har betydelse i 

krig. Samtidigt utgör Papes kategorisering avseende tvångsmakt en central del i Clarkes 

teori. Olsen håller med Meilinger avseende Clarkes innovativa bidrag till den 

övergripande luftmaktsdebatten, men menar samtidigt att Clarkes teori saknar en 

uttömmande analys av luftmakt, då den endast behandlar en aspekt av luftmakt, nämligen 

strategisk attack.29 

 

Det förfaller finnas en samsyn om att Clarkes tankar rörande luftmakt utgör ett viktigt 

inslag i den övergripande luftmaktsteoretiska debatten. Hans luftmaktsteori anses 

originell i sammanhanget och torde vara av specifikt intresse för nationer med 

begränsade luftmaktsresurser att studera närmare. Samtidigt föreligger kritik mot att 

                                                         
23 Olsen, John A (red), Asymmetric Warfare. (Oslo: Royal Norwegian Air Force Academy, 2002). 
24 Reuterdahl, Jan (red), Daidalossyndromet. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2006). 
25 Meilinger, Airmen and air theory: A review of the sources. pp.145-146.  
26 Meilinger, Philip S, “Strategy, Air Strike and Small Nations”, Aerospace Power Journal, Vol.14(3), 2000. pp.119-120. 
27 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.136-137. 
28 Ibid, p.183. 
29 Olsen, Air Power 2000. pp.48-49. 
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hans teori inte är tillräckligt empiriskt underbyggd. Inom tidigare forskning finns 

dessutom inget som tyder på att Clarkes luftmaktsteori genomgått en vetenskaplig 

teoriprövning som skulle kunna bemöta den kritik som föreligger. Därav finns ett tydligt 

motiv till varför denna undersöknings teoriprövande ansats blir vetenskapligt intressant.  

1.6. Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala för denna undersökning och ska underlätta förståelsen för 

den som läser. Begrepp med koppling till operationalisering av teorin beskrivs specifikt i 

teorikapitlet (kapitel 2). 

• Luftmakt: Förmågan att projicera militär makt från en plattform i den tredje 

dimensionen.30 

• Strategisk attack: Enligt Clarke syftar inte strategisk attack till att attackera mål 

specifikt på den strategiska nivån. Enligt honom representerar metoden istället en 

nations strävan att maximera nyttan av offensiv luftmakt i syfte att skapa effekter som 

direkt påverkar kritiska beslutsfattare.31 

• Luftöverlägsenhet: Ett tillstånd då kontrollen av luftrummet är så omfattande att 

egna luftoperationer inte kan påverkas på ett avgörande sätt av motståndarens 

luftstridskrafter. Kan ske koncentrerat både i tid eller rum.32 

• Avskräckning: En sinnesstämning förorsakad av ett trovärdigt hot om vedergällning, 

och där kostnaderna att möta denna vedergällning bedöms överstiga eventuella 

vinster.33 

• Små nationer: Denna undersökning förhåller sig till Clarkes definition av små 

nationer. Han pekar inte ut existerande små nationer specifikt, utan utgår från en 

generisk definition som bygger på förhållandet gentemot en tänkt motståndare. 

Utgångspunkten är ekonomiskt baserad vilket bland annat innebär kvantitativa 

begränsningar gentemot en motståndare. Dessutom förmågemässiga och/eller 

teknologiska begränsningar som medför att nationen istället behöver förlita sig mer 

på taktiska och strategiska aspekter i sin krigföring.34 I denna undersökning har Israel 

respektive Argentina valts som huvudsakliga analysperspektiv i de aktuella fallen, 

baserat på denna definition av Clarke. Vidare motiv till detta finns i metodkapitlet 

(punkt 3.2.1). 

                                                         
30 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. p.21. 
31 Ibid, p.29. 
32 Försvarsmakten, Reglemente - Taktik för luftoperationer. (Stockholm: Försvarsmakten, 2017). p.55. 
33 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. p.159. 
34 Ibid, pp.67-69. 
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1.7. Vidare disposition 

I kapitel två så kommer den teori som ligger till grund för underökningen att närmare 

beskrivas. Kapitlet kommer även beskriva själva operationaliseringen av teorin, som i sin 

tur ligger till grund för det analysverktyg som kommer nyttjas för denna undersökning.  

 

Kapitel tre beskriver den övergripande forskningsdesignen, vilka metoder som 

undersökningen nyttjar, samt deras för- respektive nackdelar. Kapitlet avslutas med en 

källkritisk diskussion avseende valt undersökningsmaterial.  

 

I kapitel fyra genomförs själva analysen rörande teorins förklaringskraft gentemot de 

aktuella fallen. Resultatet från analysen kommer återkoppla mot undersökningens 

övergripande forskningsfråga, som i sin tur genererar underlag för undersökningens 

avslutande diskussion och slutsatser. 

 

I kapitel fem genomförs en återkopplande diskussion och reflektion avseende resultatet, 

samt undersökningens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 

framtida forskning.  
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2. Teori 

2.1. Shaun Clarke 

Shaun Clarke påbörjade sin forskarkarriär avseende små nationer och strategisk luftmakt 

vid Air Power Studie Center i Fairbairn, Australien 1997. Hans första avhandling handlade 

om effekter av landbaserade strategiska robotsystem i regionen runt Australien och 

Sydostasien.35 Hans slutsatser med avhandlingen mynnade ut i att politiska utmaningar 

utgör den främsta faktorn avseende implementering av strategiska robotsystem i 

regionen. 36  Han följde upp detta arbete med ett större luftmaktsfokus i och med 

publiceringen av boken Strategy, Air Strike, and Small Nations, 2001. En trigger till bokens 

uppkomst var bland annat följande citat av Alan Stephens:  

 

“There are two types of air force - the US, and the others.”37 

 

Citatet fick Clarke att ifrågasätta små nationers starka dragningskraft till amerikanskt, 

doktrinärt tänk avseende luftmakts nyttjande. I och med detta ansåg han att tiden var inne 

för ett nytt paradigm avseende små nationers nyttjande av luftmakt. 38 För att utmana det 

dominerande amerikanska synsättet på luftmakt, började Clarke fokusera sin forskning 

mot att undersöker hur små nationer genom ett mer strategisk nyttjande av luftmakt 

skulle kunna nå framgång mot en större motståndare.39 Resultatet blev vad han kom att 

kalla Strategic Persuasion Oriented Targeting, eller SPOT-bombing. 

 

Clarke utvecklade tre principer avseende hur små nationer bör tänka kring tillämpning 

av offensiv luftmakt. Han kombinerade dessa principer med redan etablerad 

tvångsmaktsteori, och tillsammans skapade detta utgångspunkten för utvecklingen av 

SPOT-bombing teorin. Härnäst kommer detta beskrivas mer i detalj i syfte att skapa 

djupare förståelse för den teoretiska bakgrunden till SPOT-bombing.  

 

 

                                                         
35 Clarke, Shaun, The Regional Emergence of Strategic Missiles: A Force of Rooks for a Black King. (Fairbairn: Air Power Studies Centre, 
Paper No.55, 1997). pp.2-3. 
36 Ibid, p.24. 
37 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. p.107. 
38 Ibid. 
39 Ibid, pp.135-136. 



Mj Joakim Saviniemi 2018-02-26 
HSU 16-18 
 

12 

2.2. Clarkes principer avseende små nationers nyttjande av offensiv luftmakt 

Princip 1 

Begränsade krig behöver inte syfta till total paralysering  

eller kollaps av en motståndare. 

Istället för att ha målsättningen att militärt tillintetgöra en motståndare, argumenterar 

Clarke för en lägre ambition, där strategisk attack ska utgöra den lilla nationens medel för 

politisk påtryckning. Målet är att påverka ledarskapet hos en motståndare till att göra 

eftergifter som är hållbara för båda parter även i ett längre perspektiv, bortom krigets slut 

då nationernas relation till varandra fortfarande ska vara funktionell.40 

 

Princip 2 

Det huvudsakliga målet för påverkan i krig  

representeras av det högsta politiska ledarskapet.   

Lyckas en liten stat uppnå politisk effekt genom strategisk attack, medför det även 

indirekta militära effekter. Luftmakt blir betvingande utan direkt påverkan på fientliga 

stridskrafter. Clarke vill dock förtydliga att det är missvisande att tro att strategisk attack 

endast innefattar måltyper bortom de militära stridskrafterna. I vissa fall kan militära 

förmågor eller resurser mycket väl representera mål för störst strategisk effekt. 41  

Eftersom det huvudsakliga målet för strategisk luftmakt utgörs av motståndarens högsta 

ledarskap, så är identifieringen av attackmålens relation till ledarskapet av avgörande 

betydelse.42 Detta är en viktig aspekt av krigföringen för en liten nation att förstå, i syfte 

att kunna nyttomaximera sina begränsade flygresurser.43  

 

Princip 3 

Grunden till framgångsrik luftmakt, 

utgörs av en gemensam, integrerad strategi. 

Att luftmakt självständigt skulle klara av att avgöra krig, utgör en orealistisk dröm för små 

nationer enligt Clarke. För en liten nation ska luftmakt istället ses som ett bidragande 

medel i en övergripande strategi. Luftmakten har en unik förmåga att direkt och simultant 

påverka såväl militärt som politiskt. Integreras denna förmåga med andra militära och 

icke-militära former av maktmedel, ökar chansen ett stå emot en större motståndare.44  

                                                         
40 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.87-88.  
41 Ibid, p.98. 
42 Ibid, pp.93-94. 
43 Ibid, p.99.  
44 Ibid, p.102. 
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2.3. Clarke och tvångsmakt 

Att förändra ett politiskt beteende hos en motståndare genom offensiv luftmakt handlar 

mindre om själva förstörelsen, utan mer om den efterföljande mänskliga reaktionen 

kopplat till förstörelsen. Detta utgör kärnan av ett vanligt luftmaktsdilemma, nämligen 

hur man omvandlar fysisk förstörelse till politiska målsättningar.45 Clarke vänder sig till 

tvångsmaktsteorin för att finna en möjlig väg runt detta.  

 

Tvångsmakt utgör främst en psykologisk snarare än fysisk process, och handlar om att 

betvinga en motståndare att agera på ett önskvärt sätt. Alternativt avskräcka den samma 

från att agera på ett icke önskvärt sätt. Clarke har främst hämtat sin inspiration avseende 

kategorisering av tvångsmaktsstrategier från en annan luftmaktsteoretiker, nämligen 

Robert A Pape, som delar in tvångsmakt i följande kategorier: förnekande, bestraffande, 

risktagande samt dekapiterande strategi.46  

 

Clarke påpekar att luftmaktsteoretiker ofta argumenterat för endast en eller ett fåtal av 

dessa fyra tvångsmaktsstrategier. 47 Pape själv hävdar att endast genom en förnekande 

strategi kan luftmakt nå framgång.48 Clarkes uppfattning är att de olika tvångsmakts-

strategierna i praktiken är nära sammanlänkade med varandra, och den teoretiska 

åtskillnaden främst beror på kopplingar till specifika teoretiker. Enligt Clarke så är krig 

alldeles för komplext för att kunna förlita sig på en enda universell tvångsmaktsstrategi. 

En liten nation bör istället betrakta luftmakts nyttjande utifrån samtliga fyra 

tvångsmaktskategorier, i syfte att undvika fastna i ett allt för mekaniskt tankemönster.49 

2.4. Clarke och SPOT-bombing 

Med utgångspunkt i de ovan beskrivna principer, samt etablerad tvångsmaktsteori, väver 

Clarke samman följande slutsatser: 50 

• Små nationer bör inte ha ambitionen att med luftmakt tillintetgöra en större 

motståndare.  

• Små nationer behöver förstå vikten av att luftmakt utgör en integrerad del av en 

övergripande strategi, i symbios med andra militära och icke-militära maktmedel. 

                                                         
45 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. p.109. 
46 Ibid, pp.115-116. 
47 Ibid, p.131. 
48 Pape, Bombing to win: air power and coercion in war. pp.69-70. 
49 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.131-132. 
50 Ibid, p.135. 
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• Små nationer behöver även förstå vikten av att det är motståndarens högsta 

politiska ledning som utgör det huvudsakliga målet för påverkan. 

• Tvingande luftmaktsstrategier bör tillämpas av små nationer för maximal effekt, 

snarare än total effekt. Därför behöver små nationer djupare studera de olika 

aspekterna av tvångsmakt i syfte att fokusera sina begränsade resurser mot det 

primära målet, nämligen den högsta beslutsfattningsinstansen.  

 

SPOT-bombing handlar därmed mer om strategiska tänkande än ren militär förmåga. 

Istället för att lägga alla sina begränsade resurser på att förstöra en motståndares militära 

förmåga, kan en liten nation genom små, diskreta, men välriktade luftmaktsinsatser 

uppnå stor påverkan direkt på motståndarens politiska ledarskap. 51  

 

Verkanseffekt 

SPOT-bombing fokuserar även på vad små nationer de facto kan göra riktigt bra, snarare 

än att lägga energi på uppenbara svårigheter. I luftmaktssammanhang utgör exempelvis 

kontinuerligt högt tempo en resurskrävande form av krigföring, vilket därmed inte talar 

för den lilla nationen. Däremot utgör insatser med hög verkanseffekt på det psykologiska 

planet något som kan uppnås med relativt små medel. Clarke beskriver förenklat 

verkanseffekt i detta sammanhang som en kombination av chock, skada, samt 

uppmärksamhetsgrad, enligt följande:52 

Verkanseffekt = Chock + Skada + Uppmärksamhetsgrad 

Med chock syftar Clarke på luftmaktens psykologiska effekter som framkallar ett allmänt 

intryck av sårbarhet för offer på marken. Genom överraskning kan chockeffekten 

förstärkas. Den skada luftmakt genererar måste vara trovärdig och balanserad. Med detta 

menar Clarke att strategiska attacker även sänder signaler. För lite skada kan signalera 

en brist på engagemang, medan för stor skada kan signalera inkompetens, och därmed 

frambringa negativa effekter istället för framgångsrika. Uppmärksamhetsgrad avser själva 

dramaturgin runt ett anfall och kan förstärka den faktiska verkanseffekten enbart genom 

hur en strategisk attack uppfattas rent publikt.53 I SPOT-bombing ska verkanseffekt ses 

som en tvångsaktivitet, som syftar till att skapa ett intryck av befintlig eller förestående 

hög kostnad för en motståndare, och därmed undergräva dess självförtroende såväl i sin 

nuvarande position som framtida riktning.54 

                                                         
51 Clarke. Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.136-137. 
52 Ibid, pp.139-140. 
53 Ibid. 
54 Ibid, p.141. 
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Asymmetri 

Att som liten stat tro sig kunna möta en större motståndare med samma medel och 

metoder, beskriver Clarke som orimligt strategiskt tankesätt. SPOT-bombing finner 

istället sin metodinspiration inom revolutionär krigföring, där små nationer genom 

asymmetri kan uppnå önskad verkanseffekt. Den lilla nationen bör koncentrera sina 

begränsade resurser mot motståndarens svagheter, där han minst anar ett förestående 

anfall. Innovativa målval utgör därmed en nyckelfaktor i den övergripande strategiska 

planeringen. Asymmetriska metoder kräver dock noggrann planering i syfte att undvika 

oönskad eskalation. Tillämpningen av asymmetri bör vara balanserad så att egen vinning 

uppnås utan risk för vedergällning från motståndarsidan.55 

 

Strategisk kommunikation 

Tvångsmakt handlar till stor del om kommunikation. Strategiska anfall bör därför 

samordnas och åtföljas av högnivåfunktioner i form av ekonomi, politik och diplomati. 

Annars riskerar en genomförd luftinsats gå förlorad på grund av till synes små men 

överordnade faktorer. SPOT-bombing och ett strategiskt nyttjande av luftmakt utgör 

därmed en kombineras av både bomber och ord.56 

 

Initiativ 

Små nationers tillämpning av strategisk luftmakt och SPOT-bombing, utgör ett sätt att 

exportera kriget över till motståndarens sida och möjliggör återtagande av initiativ. 

Därmed undviks ett enbart responsivt agerande. Det kanske effektivaste sättet att avleda 

en motståndares resurser till eget försvar, är att söka direkt inblandning av 

motståndarens högsta beslutfattningsinstans i valet av mål för strategiska flyganfall.57 

 

Avskräckning 

Slutligen, om en liten nation endast fokuserar på förnekande tvångsmaktsstrategi, vinner 

den endast fördelar i defensiv avskräckning. Genom SPOT-bombing öppnas även 

offensiva aspekter av tvångsmakt upp, och därmed även möjlighet att vinna fördelar 

genom offensiv avskräckning. Något som är av stor betydelse för en liten nations 

möjligheter gentemot en större motståndare. 58 

                                                         
55 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.143-145. 
56 Ibid, pp.146-147. 
57 Ibid, p.159. 
58 Ibid, pp.161-162. 
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2.5. Analysverktyg och operationalisering av teori 

Operationalisering innebär att göra ett fenomen mätbar i någon form, och därmed 

omvandla det generella till något konkret.59 I detta fall utgörs fenomenet av Clarkes teori 

om SPOT-bombing, vilket härnäst kommer konkretiseras. Clarkes teori har inte ambition 

att förklara hur små nationer de facto vinner krig. Istället fokuserar han på hur små 

nationer genom större strategiskt fokus kan maximera nyttan med offensiv luftmakt.60  

 

Det centrala i Clarkes SPOT-bombing teori är mixen av kinetisk verkan genom offensiv 

luftmakt och den psykologiska effekt som den kommunicerar till motståndarens högsta 

beslutsfattningsinstans. Det vill säga, en tillämpning av tvångsmakt genom små men 

välriktade strategiska anfall. För att luftmakt ska kunna tillskrivas förklaringskraft 

baserat på teorin om SPOT-bombing, behöver därför motståndarens högsta besluts-

fattningsinstans ha påverkats på ett sätt som medför en omvärdering av dess operativa 

och/eller strategiska målsättningar, till den lilla nationens fördel. Denna påverkan 

behöver ha föranletts av ett antal definierade effekter och metoder.  

 

De effekter som Clarke beskriver som särskilt relevanta för små nationer, och som 

tydligast kan hjälpa till att bekräfta eller dementera SPOT-bombing teorins tillämplighet, 

representeras av avskräckning samt ett återtagande av initiativ. Dessa effekter kommer 

utgöra undersökningens variabler och beskriver ett förhållande som behöver ha uppnåtts 

för att teorin ska kunna tillskrivas förklaringskraft.61   

 

Enligt SPOT-bombing teorin behöver ovan nämnda effekter ha föranletts av någon eller 

några av följande medel och metoder: 

• Ett asymmetriskt nyttjande av offensiv luftmakt.  

• Tillämpning av offensiv luftmakt som medel för strategisk kommunikation.  

• Genom verkanseffekt uppnå avskräckning eller ett återtagande av initiativ.  

 

Dessa medel och metoder kan inte enskilt bekräfta eller dementera SPOT-bombing 

teorins tillämplighet, utan endast i kombination med tidigare nämnda effekter. De 

kommer därför utgöra denna undersöknings primära indikatorer i syfte att i empirin 

kunna fånga det typiska för SPOT-bombing teorin.62  

                                                         
59 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, pp.44-45. 
60 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.6-7, 135-136. 
61 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, p.139. 
62 Ibid, p.45. 
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Följande analysverktyg har utvecklats i syfte att ytterligare konkretisera operation-

aliseringen av SPOT-bombing teorin.  Verktyget hjälper till att fokusera analysen av fallen 

mot den aktuella teorin.  Dessutom utgör verktyget ett viktigt hjälpmedel för att bedöma 

resultatet av analysen och därmed besvara den övergripande forskningsfrågan. 

 

Figur 1: Analysverktyg.63 

 

                                                         
63 Författarens egen design. 

JA 

JA 

NEJ 

INDIKATORER 
Kan någon av följande indikatorer identifieras: 
• Asymmetri: Genom luftmakt exploatera 

en motståndares svagheter, och/eller 
attackera mål som motståndaren ej 
förväntat sig. Detta utan att motståndaren 
eskalerar situationen. 

• Verkanseffekt: Genom luftmakt framkalla 
en kombination av chock, trovärdig skada 
och dramaturgiskt tillvägagångssätt. 

• Strategisk kommunikation: Genom 
luftmakt framkalla kinetisk effekt i syfte 
att sända strategiska signaler. 
 

VARIABLER 
Har ovanstående indikatorer föranlett någon av 
följande effekter:  
• Avskräckning: Ett offensivt nyttjande av 

luftmakt har föranlett en bedömning hos 
motståndaren om att kostnaden för en 
motoffensiv överstiger alla eventuella 
vinster. 

• Initiativ: Ett offensivt nyttjande av 
luftmakt har föranlett ett återtagande av 
initiativ.  

NEJ 

TEORI 
SPOT-bombing kan inte förklara effekterna 

av den aktuella luftmaktshändelsen. 

TEORI 
SPOT-bombing utgör en förklaring till den 

aktuella luftmaktshändelsen. 
 

Motståndarens högsta ledarskapsinstans har 
påverkats på ett sätt som renderat i en 

omvärdering av dess operativa och/eller 
strategiska målsättningar, till den lilla nationens 

fördel. 

Luftmaktshändelse: 
 Yom Kippur kriget / Falklandskriget 
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Som operationaliseringen påvisar så bygger SPOT-bombing teorin på att indikatorer och 

variabler hänger samman och bildar en helhet tillsammans med ett påverkat ledarskap. 

Därför är det viktigt att analysen av teorin i denna undersökning utgår från samma 

helhetsperspektiv, vilket medför att en kronologisk analysmetod är mest lämpad för 

denna undersökning. Ifall respektive indikator och variabel analyseras oberoende av 

varandra, så finns risk för missvisande analys av teorin. 
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3. Metod 

3.1. Övergripande forskningsdesign 

Denna undersöknings huvudsakliga metod utgörs av en teoriprövande tvåfallsstudie. Den 

teoriprövande ansatsen motiveras genom att huvudsyftet med undersökning är att 

försöka värdera förklaringskraften i den aktuella teorin som står i centrum.64 Detta till 

skillnad från en teorikonsumerande undersökning, där fallet står i centrum och fokus 

därmed ligger på att med hjälp av teorin försöka förklara utkomsten av fallet i fråga.65  

 

Fallstudien är till för att samla in mycket information om ett avgränsat fenomen, som i 

detta fall utgörs av Clarkes SPOT-bombing teori. För den här undersökning utgör inte 

fallstudien en metod i sig, utan representerar mer en forskningsstrategi. 66  Denna 

forskningsstrategi är till för att bekräfta, alternativt dementera den teori som står i 

centrum för undersökningen.67  

 

Förhållandet mellan teori och empiri i den här undersökning kan även beskrivas som 

deduktiv, vilket innebär att teorier som kan beskrivas som generella påståenden 

omformas till mer konkreta data genom empirisk prövning.68 Genom att operationalisera 

teorin kan utfallet i underökningen konkretiseras. Denna operationaliseringen utgör även 

grund för framtagning av undersökningens analysverktyg.  

 

Framtagning av analysverktyg samt analys av empirin kommer utgöras av kvalitativ 

textanalys. Detta i syfte att komprimera information samt logiskt ordna den data som 

insamlas om såväl teori som empiri. Dessutom skapa djupare helhetsförståelse för de fall 

som analyseras.69 Det resultat som genereras med hjälp av analysverktyget ska hjälpa 

undersökningen att finna svar på den övergripande forskningsfrågan. Resultatet och 

svaret på forskningsfrågan utgör utgångspunkt för en slutlig diskussion, där vidare 

slutsatser kommer redovisas. En visualisering av denna process beskrivs enligt följande: 

 

 

 

                                                         
64 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan, 4 uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003). p.40. 
65 Ibid, pp.89-90. 
66 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. p.56. 
67 Esaiasson, Metodpraktikan, p.40. 
68 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. p.35. 
69 Ibid, pp.72, 106. 
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Figur 2: Flödesschema över undersökningens metod.70 
 

3.2. För- och nackdelar 

3.2.1. Fallstudie 
I denna undersökning utgör fallstudien verktyget som möjliggör själva bedömningen av 

den aktuella teorins förklaringskraft.71 Avgränsningen till att endast undersöka två fall 

möjliggör ett djupare analysarbete, samtidigt som en jämförelse fortfarande är möjlig. 

Fallstudien tillåter även att flera oberoende källor kan nyttjas för underökningen, vilket 

ökar trovärdigheten i den empiri som presenteras. Å andra sidan finns alltid risk att 

rättvisande data riskerar att hamna utanför undersökningen i och med författarens egna 

val av empiriskt material.72 Därav är det av vikt att ett kritiskt förhållningssätt till det 

empiriska materialet bibehålls genom hela arbetet. Ytterligare en begränsning med 

fåfallsstudier är möjligheten till generalisering. 73  Fåfallsstudier ger endast en mycket 

                                                         
70 Författarens egen design. 
71 Bennett, A & George, A, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. (London: Cambridge, Mass, 2005). p.19. 
72 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3 uppl. (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2016). pp.103-104.  
73 Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. p.22. 
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begränsad bild av verkligheten och generella slutsatser bör därmed göras med stor 

försiktighet.  

 

För att finna relevanta fall att studera med hänsyn till Clarkes SPOT-bombing teori, har 

följande centrala delar av teorin utgjort hjälpmedel vid urval och motivering av fall: 

 

1. Då Clarkes teori behandlar nyttjandet av luftmakt, så behöver luftmakt ha en 

betydande roll i de fall som studeras. 

2. Clarkes teori representerar en specifik del inom luftmakt, nämligen strategisk 

attack. Därmed behöver de fall som studeras i denna undersökning ha inslag av 

offensiva insatser genom luftmakt. 

3. Slutligen så är Clarkes SPOT-bombing teori utvecklad utifrån den lilla nationens 

perspektiv. Den nation som representerar det huvudsakliga analysperspektivet i 

denna undersökning behöver därför ha ett förhållande gentemot sin motståndare 

som kan inramas under Clarkes definition av små nationer (se centrala begrepp, 

punkt 1.6).  

Forskningsöversikten som tidigare redovisats påvisar att luftmakt haft en betydande roll 

för händelseutvecklingen under såväl Yom Kippur kriget 1973 som Falklandskriget 1982. 

Dessutom påvisar forskningsöversikten att båda fallen innehåller offensiva inslag av 

luftmakt, vilket därmed medför att analys av Clarkes teori blir möjlig. Israel tvingades 

under Yom Kippur kriget strida mot två fronter samtidigt, gentemot ett Egypten och 

Syrien vars gemensamma flygstridskrafter var nästan tre gånger större än IAF:s. 

Dessutom förfogade Egypten och Syrien över luftvärnsresurser motsvarande 15 gånger 

Israels kapacitet.74 Argentina var i sin tur inte övade för att möta en stor och teknologiskt 

stark NATO-nation som Storbritannien.75 Den brittiska marinstyrkan förfogade över en 

krigsfartygsflotta med luftvärnskapacitet som motsvarade mer än det dubbla jämfört med 

Argentinas.76 Dessutom flygstridskrafter som både förmågemässigt och teknologiskt var 

betydligt starkare än FAA. 77  Ett huvudsakligt israelskt och argentinskt perspektiv för 

respektive fall ter sig därmed som mest relevanta för denna undersökning. Med dessa 

motiv anses samtliga tre kriterier ovan uppfyllda.  

                                                         
74 Shmuel, Gordon L, “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”, A History of Air Warfare. Olsen, Andreas. Washington D.C.: 
Potomac Books, 2010, p.141. 
75 Corum, James S, ”Argentine Airpower in the Falklands War: An operational view”, Air & Space Power Journal, Vol 16(3), Fall 2002, 
pp.62-68. 
76 Burden, Rodney A, et al., Falklands The Air War. (London: Arms and Armour Press, 1986). pp.176-182, 421-444. 
77 Corum, ”Argentine Airpower in the Falklands War: An operational view”, pp.62-68. 
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3.2.2. Kvalitativ textanalys 
Den kvalitativa textanalysen representerar metoden för att i denna undersökning 

analysera såväl teori som empiri. Det centrala i tillvägagångsättet handlar om att ”[…] läsa 

aktivt, att ställa frågor till texten och se efter om texten, eller man själv, kan besvara dessa 

frågor.”78 Metoden medför att helheten i texten kan fångas in. Helhetsförståelsen hjälper 

i sin tur till att identifiera eftersökt innehåll som kan ligga dolt under ytan.79 Kvalitativ 

textanalys utgör även ett stöd till operationaliseringen av själva teorin i denna 

undersökning. Genom detta så möjliggör metoden även att den aktuella empirin i form av 

de två fallen lättare kan komprimeras, systematiseras och därmed göras analyserbart.80  

 

Sammantaget bygger allt detta på det kanske största kännetecknet för denna typ av 

datainsamlingsmetod, nämligen tolkningsprocessen.81 Ofta framhålls att den kvalitativa 

metoden möjliggör mer detaljerade beskrivningar av ett fenomen. Men metoden utgör 

ingen garanti för detta. Beskrivningarna är helt beroende på forskarens förmåga att tolka 

och analysera den data som insamlas.82 Tolkningsprocessen representerar därmed både 

en fördel och nackdel för den kvalitativa insamlingsmetoden.  

3.3. Material och källkritik 

Den källkritiska diskussionen är viktig att föra i syfte att värdera det undersökta 

materialets trovärdighet.83 De grundläggande källkritiska principerna som representeras 

av äkthet, tidssamband, oberoende, samt tendens, kommer utgöra utgångspunkt för denna 

diskussion.84 Denna källkritiska granskning riktar sig enbart till det empiriska materialet.  

3.3.1. Valt material och källkritiska problem 

Valet av empiriskt källmaterial i denna undersökning tar sin utgångspunkt i redovisad 

tidigare forskning, vilket medför att ett brett perspektiv på luftmakts nyttjande under 

respektive krig därmed kan täckas upp.  

 

Den kanske största utmaningen med det empiriska materialet har varit att finna författare 

som mer ingående beskriver luftmaktens betydelse för respektive krig. Huvuddelen av 

dessa författare har dessutom visat sig ha stark anknytning till antingen Israel eller 

Storbritannien. Viss misstanke om tendens kan därmed infinna sig i och med författarnas 

                                                         
78 Esaiasson, Metodpraktikan. p.210.   
79 Ibid. 
80 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. p.106. 
81 Ibid, p.72. 
82 Ibid, p.76. 
83 Thurén, Thorsten. Källkritik. (Stockholm: Liber, 2013). p.4. 
84 Ibid, pp.7-8.  
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koppling och relation till ingående parter i de fall som undersöks. Det vill säga, författarna 

kan därmed ha personliga intressen av att återge en tillrättalagd bild av verkligheten 

vilket kan missleda en analys.85 Bedömningen är dock att de författare som nyttjats för 

denna undersökning besitter ett grundläggande kritiskt förhållningssätt till sin egna 

forskning. Detta yttrar sig främst genom deras vilja och ambition att kritiskt granska och 

analysera, med syfte att föra lärdomar vidare in i framtiden. Misstänkta tendensiösa källor 

kan ändå nyttjas ifall de kompletteras med minst en till oberoende källa som kan bekräfta 

aktuell information.86   

 

Undersökningsmaterialet representeras huvudsakligen av sekundära källor. Dessa 

baseras till stor del på redan bearbetat källmaterial, vilket främst kan påverka källornas 

oberoende negativt. Det kan därmed finnas svårigheter med att bedöma 

tillförlitlighetsgraden i det material som undersöks. En viktig strävan för denna 

undersökning blir därmed att ständigt försöka stärka en källas oberoende och 

tillförlitlighet med hjälp av ytterligare källor, som oberoende av det första kan bekräfta 

information och påståenden.87  

 

För att ytterligare minska risk för tendens har memoarer och självbiografiska källor 

medvetet undvikits. Det som kan gå förlorat är tillgången till möjliga primärkällor. 

Däremot ökar detta medvetna val troligen chansen till ett mer objektivt empiriskt 

underlag, något som denna undersökning värdesätter högt. 

 

Många av de källor som nyttjas i denna undersökning är relativt sentida. Detta kan anses 

negativt utifrån kriteriet om tidssamband. Ju längre tid det ansetts gått mellan källan och 

själva händelsen, desto större anledning kan det finnas att tvivla på källans trovärdighet.88 

Å andra sidan kan en källas tidsmässiga distans stärka dess objektiva förhållningssätt till 

en specifik historisk händelse. 

 

Sammantaget så påvisar denna källkritiska diskussion att det är viktigt att ta del av ett 

stort och brett empiriskt material i syfte att underlätta identifiering av trovärdiga fakta.89 

Detta är något som denna undersökning försökt beakta vid val av empiriskt material.    

                                                         
85 Esaiasson, Metodpraktikan. p.285. 
86 Ibid. 
87 Ibid, pp.282-283. 
88 Thurén, Källkritik. p.4. 
89 Esaiasson, Metodpraktikan. pp.278, 288. 
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4. Analys 

4.1. Yom Kippur 1973 

Bakgrund 

Både Egypten och Syrien var djupt påverkade av det trauma som drabbade dem under 

Sexdagarskriget 1967. En massiv överraskningsattack av det israeliska flygvapnet (IAF) 

lamslog hela det egyptiska och syriska flygvapnet, som fick se sina flygstridskrafter 

bekämpade innan de ens hunnit lyfta från sina baser.90 Utöver de territoriella förlusterna 

i form av Sinai och Golan, infann sig en stark upplevelse av nationell förnedring hos både 

Egypten och Syrien.91  

 

När det efterföljande Utnötningskriget mellan Israel och Egypten slutade 1970, bedömde 

Israel att sannolikheten för ytterligare ett krig var låg. Bedömningen tog stöd i ett 

underrättelsekoncept som byggde på två antagande. Det första var att Syrien inte skulle 

förklara krig ensam, utan endast tillsammans med Egypten. Det andra antagandet vara att 

Egypten inte skulle anfalla Israel förrän deras flygvapen på ett trovärdigt sätt kunde 

utmana IAF,92 något som tidigast bedömdes realistiskt först 1975.93  

 

Vid denna tidpunkt startade både Egypten och Syrien med att fortifikatoriskt förstärka 

sina flygbaser. Med Sovjets hjälp utvecklade de även ett högkvalitativt luftvärnskoncept 

som allvarligt skulle komma påverka IAF:s handlingsfrihet. 94  Israels handlingsfrihet 

skulle ytterligare minimeras genom avskräckande åtgärder, bestående av markbaserade 

vapensystem. Raketartillerisystemet FROG för Syriens del, och sovjetiska SCUD-missiler 

för Egyptens del. Dessa var ämnade som hot om vedergällning mot alla försök till 

strategiska flyganfall från Israels sida.95  

 

Efter 1970 försökte även den nytillträdde egyptiske presidenten Sadat med hjälp av 

diplomati återupprätta Egyptens nationella värdighet. Men det diplomatiska dödläge som 

infunnit sig med Israel visade sig svårt att rubba. Sadat var slutligen beredd att med hjälp 

                                                         
90 Herzog, Chaim, The Arab-Israeli Wars – War and Peace in The Middle East, updated by Shlomo Gazit. (New York: Vintage Books, 
2005). p.307. 
91 Stein, Kenneth W, “Evolving a Diplomatic Legacy from the War – The US, Egyptian, and Israeli Triangle”, The October 1973 War – 
politics, diplomacy, legacy. Siniver, Asaf (red). London: Hurst & Company, 2013, p.210.  
92 Brun, Itai, “Israeli Air Power”, Global Air Power. Olsen, Andreas (red). Washington D.C.: Potomac Books, 2011, p.153. 
93 Eriksson, Jacob, “Israel and The October War”, The October 1973 War – politics, diplomacy, legacy. Siniver, Asaf (red). London: 
Hurst & Company, 2013, p.37.  
94 Herzog, The War of Atonement. pp.254-255. 
95 Herzog, The Arab-Israeli Wars – War and Peace in The Middle East. p.308. 



Mj Joakim Saviniemi 2018-02-26 
HSU 16-18 
 

25 

av militära maktmedel försöka tvinga Israel till förhandlingsbordet.96 Yom Kippur 1973, 

årets heligaste dag i Israel, blev tidpunkten då Sadat satte sin plan i verket. Tillsammans 

med Syrien samordnade Sadat ett massivt flyganfall mot Israel.97 Trots att IAF var fullt 

mobiliserade och indikationer på ett förestående anfall från Egypten och Syrien hade 

fångats upp, så kom anfallet som en stor överraskning för Israel.98 

 

Analys: 6 oktober 

Redan den 5 oktober var IAF redo att aktivera sina offensiva krigsplaner. Genom 

förebyggande flygattacker skulle motståndarens luftvärnssystem inledningsvis 

neutraliseras. Men tidigt den 6 oktober fick anfallsplanerna stå tillbaka efter avslag från 

högsta politiska nivå.99 Avslaget berodde på stor press från amerikanskt håll, vilket fick 

den högsta israeliska ledningen att tveka. Denna tvekan medförde att IAF aldrig fick 

möjlighet att tillämpa sin offensiva doktrinära inriktning. Krigsplanerna som skulle säkra 

luftöverlägsenhet över Suez och Golan föll därmed platt.100  

 

Istället tvingades IAF understödja kriget på marken, i en miljö där både det egyptiska och 

syriska luftvärnet fortfarande var opåverkat.101 Egypten och Syrien hade fått IAF precis 

dit de ville. Deras målsättning att neutralisera IAF:s verkansmöjlighet vid fronterna 

genom ett välplanerat luftvärnskoncept hade lyckats.102  

 

Det finns inte mycket i det direkta agerandet hos IAF under krigets inledande dag som 

kan tillägnas SPOT-bombing. Den israeliska ledningen valde att i ett sent skede nyttja IAF 

frontalt istället för asymmetriskt och därmed möta motståndaren när han var som 

starkast i både tid och rum.  Detta val föranledde stora initiala förluster för IAF som fick 

en chockartad inledning på kriget.103  

 

Däremot finns inslag av SPOT-bombing i den ursprungliga doktrinära inriktning som IAF 

var beredd att effektuera redan den 5 oktober. Det finns därmed ett värde att närmare 

analysera denna plan, och de beslut som slutligenföranledde ett avslag av planen, för att 

skapa fördjupad förståelse för SPOT-bombing teorins tillämplighet.  

                                                         
96 Rodman, David, “Combined Arms Warfare: The Israeli Experience in the 1973 Yom Kippur War”, Defence Studies, Vol.15(2), 2015, 
p.165. 
97 van Creveld, Air Power and Maneuver Warfare. p.174. 
98 Bar-Joseph, Uri, The Watchmen Fell Asleep. (Albany: State University of New York, 2005). p.218 
99 van Creveld, Air Power and Manouver Warfare. pp.180-181. 
100 Rodman, “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”, p.224. 
101 Herzog, The Arab-Israeli Wars – War and Peace in The Middle East. pp.309-310 
102 Rodman, “Combined Arms Warfare: The Israeli Experience in the 1973 Yom Kippur War”, p.165. 
103 O´Ballance, No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. p.290. 
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Ett förebyggande flyganfall av IAF hade föranlett ett asymmetriskt val av tidpunkt och 

troligen åstadkommit omvända förhållanden avseende överraskning. Sannolikt hade ett 

lyckat förebyggande flyganfall även påverkat förutsättningarna avseende initiativ. 

Däremot går det inte att bedöma ifall det hade varit tillräckligt för att avskräcka en 

motoffensiv från Egyptens och Syriens sida. Men det som fördjupar intresset för IAF:s 

ursprungliga krigsplanläggning är det politiska spel som föranledde ett avslag från Israels 

högsta ledning. Troligt är att en initial neutralisering av Egyptens och Syriens 

luftvärnssystem i någon form hade påverkat ländernas högsta ledning. Detta eftersom 

Egyptens och Syriens defensiva luftförsvarsförmåga vid fronterna ansågs vital för den 

krigsplan som föranledde beslut om att faktiskt anfalla Israel militärt. 104  Rodman 

beskriver hur Israels operativa och strategiska vinster med ett förebyggande anfall fick 

ge vika för de politiska risker som den högsta ledningen såg framför sig. 105  Hans 

påstående finner stöd i förklaringen om att Israel absolut inte ville bli utpekade som den 

part som startade kriget, och därmed riskera USA:s stöd till landet avseende såväl militära 

resurser som diplomatisk förhandlingskraft.106  Trots att SPOT-bombing rent praktiskt ej 

tillämpades av IAF under krigets inledande dag, så påvisar detta politiska spel vilken grad 

av komplexitet som kan behöva beaktas vid tillämpning av SPOT-bombing.  

 

Analys: 7-8 oktober 

7 oktober startade IAF en välorganiserad attack mot det egyptiska luftvärnet. 

Operationen var IAF:s försök att återta sin ursprungliga doktrinära inriktning, nämligen 

att säkra operativ handlingsfrihet över fronten mot Egypten. Men förhoppningarna med 

operationen förbyttes snabbt mot ny frustration då den strategiska nivån i sent skede åter 

beslutade att skifta fokus till att understödja hårt ansatta markförband vid den syriska 

fronten. Ominriktningen genomfördes oplanerat, utan förebyggande påverkan av det 

syriska luftvärnet och stora förluster drabbade åter IAF.107 

 

Istället för att fokusera sina befintliga resurser i syfte att uppnå hög verkanseffekt mot de 

fientliga luftvärnssystemen, så beskriver Shmuel hur ett inkonsekvent beslutsfattande 

från den strategiska nivån framkallade ett splittrat IAF som aldrig fick chansen att återta 

sin doktrinära inriktning.108 Creveld stödjer Shmuels analys och ger samtidigt en bild av 

                                                         
104 Bar-Joseph, U & Yossef, A, “The Hidden Factors that Turned the Tide: Strategic Decision-Making and Operational Intelligence in the 
1973 War”, Journal of Strategic Studies, Vol 37(4), 2014, pp.587-588. 
105 Rodman, “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”, p.224. 
106 Eriksson, “Israel and The October War”, pp.39-41.  
107 Shmuel, Gordon L, “The Air Force and the Yom Kippur War: New lessons”, Israel Affairs, Vol.6(1), 1999, p.224. 
108 Shmuel, “The Air Force and the Yom Kippur War: New lessons”, p.228. 
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att IAF endast nyttjades i syfte att täppa till luckor i Israels defensiv.109 Kraftsplittringen 

skapade därmed dåliga förutsättningar för IAF att uppnå den nyttomaximering av 

resurser som Clarkes SPOT-bombing eftersträvar.  

 

IAF lyckades aldrig under dessa två dagar återta någon form av initiativ.  De gjorde försök 

att sätta det egyptiska flygvapnet ur spel genom anfall mot deras flygbaser. Men de 

fortifikatoriska förberedelser som Egypten gjort under de senaste åren medförde att IAF:s 

ansträngningar gav minimal effekt. 110  Den verkanseffekt som de så framgångsrikt 

uppnådde genom liknande anfall under Sexdagarskriget 1967, var ett minne blott. 

Egypten hade gjort sin hemläxa och var väl förberedda för denna typ av attacker.111 Från 

ett SPOT-bombing perspektiv medförde detta att IAF:s asymmetriska ambitionerna 

därmed raderades ut på grund av historisk upprepning. Varken målval eller val av metod 

uppfattades som speciellt innovativt eller oväntat från motståndarsidan. IAF förbrukade 

resurser på att attackera motståndarens styrkor istället för svagheter. Sammantaget 

medför detta att Clarkes SPOT-bombing teori inte finner förklaringskraft i IAF:s agerande 

under dessa två dagar.  

 

Analys: 9 oktober 

IAF hade efter tre dagars stridande till slut lyckats öppna upp en liten passage genom 

Syriens defensiva luftförsvar.112 Morgonen den 9 oktober godkändes därmed ett verk-

ställande av strategiska flygattacker mot bland annat Damaskus. Avsikten var att försöka 

tvinga Syrien till ett tillbakadragande, och dessutom avskräcka Jordanien från att öppna 

upp en tredje front i öster.113  

  

Sex stycken Phantom-flygplan tog sig in över Damaskus och lyckades attackera syriska 

oljemagasin, bränsledepåer, flygbaser och kraftcentraler. 114  De attackerade även det 

syriska Flygvapenhögkvarteret i Damaskus.115 Anfallen skapade ingen större skada av 

militär betydelse. Däremot menar O´Ballance att anfallen gjorde avtryck i de politiska 

leden i Syrien som beslutade sig för att dra tillbaka delar av sitt kvalificerade luftvärn från 

Golan, till förmån för skyddet av huvudstaden. 116  Dessa slutsatser finner stöd hos 

                                                         
109 van Creveld, Air Power and Maneuver Warfare. p.181.  
110 Johnson, M & Lawrence W, “Military Lessons of the Yom Kippur War”, The World Today, Vol.30(3), 1974, p.103. 
111 Herzog, The War of Atonement. pp.254-255. 
112 Johnson, “Military Lessons of the Yom Kippur War”, pp.103-104. 
113 Brun, “Israeli Air Power”, p.155. 
114 O´Ballance, No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. p.295. 
115 Brun, “Israeli Air Power”, p.155. 
116 O´Ballance, No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. p.295. 
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Rodman, som kompletterar med effekterna av Israels avskräckande intentioner som 

dessutom föranledde att Syrien upphörde med raketartillerianfall (FROG-systemet) mot 

civila mål i norra Israel. Detta blev en vändpunkt för IAF:s rörelse- och handlingsfrihet 

över Golan, vilket i sin tur möjliggjorde en intensifiering av understödet till egna 

markförband. 117  IAF:s förmågedemonstration indikerade även om att avskräckande 

effekter gentemot Jordanien hade uppnåtts, vilket föranledde att en tredje front i öster 

aldrig öppnade upp.118 

 

Det finns flera inslag i Israels agerande mot Syrien som kan finna förklaring i SPOT-

bombing teorin. Till en början lyckades IAF betydligt bättre med sina val av asymmetriska 

metoder gentemot Syrien, jämfört med vad de åstadkom mot Egypten föregående dagar. 

Genom relativt små, men välriktade strategiska attacker lyckades IAF påverka den 

politiska nivån i Syrien till större defensiv. Främst genom att exponera svagheter i Syriens 

försvar av Damaskus. Verkanseffekten var inte speciellt betydande, utan attackernas 

stora styrka låg i den strategiska kommunikation som Israel avsåg förmedla. Genom att 

verka med IAF mot mål inne i Damaskus, påvisade Israel förmåga att hota mer än bara 

militära stridskrafter vid fronten. 119  Syrien var inte beredd att utmana detta över-

hängande hot och beslutade relativt omgående om delvis reträtt. IAF:s strategiska 

attacker hade därmed uppnått avskräckning mot den högsta ledningen i Syrien. Operativt 

öppnade Syriens defensiv upp för ett israeliskt initiativ vid Golanfronten. Strategiskt 

signalerade IAF:s agerande även vad som skulle kunna vänta Jordanien ifall de öppnade 

upp en tredje front i öster. Händelsen utgör därmed ett exempel på en intakt länk som 

binder samman metoder och effekter mot den högsta beslutsfattande nivån enligt Clarkes 

SPOT-bombing teori. 

 

Analys: 14-16 oktober 

Den 14 oktober utspelade sig en av historiens större pansarslag när de egyptiska 

mekaniserade förbanden rullade allt längre österut över Sinai. I och med denna offensiv 

lämnade de sitt egna luftvärnsparaply och exponerade sig därmed för IAF:s attackflyg. Nu 

uppstod ett tillfälle för Israel att skapa ett offensivt tryck på de egyptiska mekaniserade 

förbanden och därmed vinna terräng med egna stridsvagnar. Genom att integrera 

stridsflyg med markförband och dra nytta av kombinerade vapeninsatser, lyckades Israel 

                                                         
117 Rodman, “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”, p.229. 
118 Rodman, David, “Friendly Enemies: Israel and Jordan in the 1973 Yom Kippur War”, Israel Journal of Foreign Affairs, Vol.6(1), 2012, 
p.92. 
119 Herzog, C & Schofield B.B. In the Chair, CBE, “The Middle East War”, The RUSI Journal, Vol.120(1), 1975, p.13. 
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skapa stor verkan mot de egyptiska förbanden. Motoffensiven blev en vändpunkt för 

Israels krig även mot Egypten, som från denna dag började återta initiativet vid Suez. 120 

 

IAF lyckades dock aldrig själv knäcka det egyptiska luftvärnet, utan det var 

markförbandens offensiv som skulle öppna upp IAF:s möjligheter till luftöverlägsenhet 

även över Suez. Mellan den 15-16 oktober avancerade israeliska mekaniserade förband 

väster om Suez och neutralisera motståndarens luftvärnsförband på vägen. Detta skapade 

en kil i Egyptens defensiva skydd, vilket medförde såväl ökad rörelse- som handlingsfrihet 

för IAF.121 

 

Israel lyckades under dessa dagar återta initiativet vid den egyptiska fronten, men det är 

på svaga grunder som SPOT-bombing teorin skulle kunna förklara denna framgång för 

Israel. Luftmaktens asymmetriska dimension till den gemensamma striden kom att hjälpa 

Israel att förvalta den möjlighet som skapades när egyptiska stridsvagnarna beslutade om 

att lämna skyddet från det egna luftvärnsparaplyet. Kombinerad vapenverkan från både 

luften och marken skapade stor verkanseffekt och ett återtagande av initiativ blev därmed 

möjligt. IAF:s agerande handlade dock främst om att uppnå taktiska vinster på slagfältet, 

inte att påverka den politiska nivån i Egypten. Det finns heller inget som tyder på att IAF:s 

agerande i någon form föranlett ominriktning av Egyptens operativa eller strategiska 

målsättningar. Därför kan inte SPOT-bombing teorin tilldelas förklaringskraft till ett 

israeliskt återtagande av initiativ.  

 

IAF nyttjade heller aldrig den lucka som uppstod i Egyptens defensiva luftvärn för att 

genomföra några strategiska attacker. Anledningen tros vara det egyptiska SCUD-hotet 

som kunde orsaka stor skada på civila i Israel. 122  Med koppling till de asymmetriska 

aspekterna av SPOT-bombing så ville Israel troligtvis inte utnyttja tillfället, med risk för 

att eskalera kriget mot Egypten.  

 

22 oktober 

Den 22 oktober effektuerades det första avtalet om vapenvila.123 Vid denna tidpunkt hade 

Israel i princip uppnått sina strategiska målsättningar, nämligen att förneka en 

                                                         
120 Rodman, “Combined Arms Warfare: The Israeli Experience in the 1973 Yom Kippur War”, p.169.   
121 Ibid, p.170. 
122 Herzog, “The Middle East War”, p.13. 
123 Ibid, p.12.  
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motståndare militär fördel gentemot staten Israel.124 Å andra sidan hade även president 

Sadat uppfyllt sin huvudmålsättning, nämligen bryta det diplomatiska dödläget som 

infann sig innan kriget och tvinga Israel till förhandlingsbordet.  

4.2. Falklandskriget 1982 

Bakgrund 
 
2 april 1982 ockuperade argentinska trupper ögruppen Falkland i södra Atlanten och 

övermannande enkelt den brittiska marinkårstrupp som stationerats där.125 Dagen efter 

utannonserade premiärminister Thatcher att Falklandsöarna skulle återtas, med våld om 

nödvändigt. Ytterligare två dagar senare avseglade en brittisk marinstyrka mot Falkland, 

bestående av två hangarfartyg med Sea Harrier stridsflygplan, amfibie- och 

underhållsfartyg, samt ett stort antal jagare och fregatter.126  

 

Bakgrunden till denna upptrappning sträcker sig så långt tillbaka i tiden som år 1833. Vid 

denna tidpunkt övertogs Falkland av britterna, som därmed utropade ögruppen som en 

del av det brittiska kolonialväldet. Ett olagligt övertagande enligt Argentina, som sedan 

den dagen kämpade för ett rättmätigt återlämnande. Efter nästan 150 år av förhalande 

och meningslöst förhandlande med Storbritannien, ansåg sig Argentina fått nog. 127 

Argentinas målsättning med ockupationen den 2 april 1982 var att få Storbritannien till 

förhandlingsbordet, och därmed bryta det diplomatiska dödläget som infunnit sig under 

lång tid.128 

 

Skälet till Storbritanniens engagemang för Falkland grundade sig varken i ekonomiska 

eller strategiska intressen, utan istället på en överenskommelse med ögruppens 

lokalbefolkning daterad 1968. Detta innebar att lokalbefolkningens vilja skulle utgöra den 

yttersta makten avseende Falklands framtida suveränitet, och majoriteten av Falklands 

lokalbefolkning föredrog brittiskt styre framför ett argentinskt.129 

 

Marinstyrkans avsegling från Storbritannien medförde att Argentina hade ungefär 3-4 

veckor på sig att förbereda för en eventuell militär intervention. 130  Det argentinska 

                                                         
124 Herzog, The Arab-Israeli Wars – War and Peace in The Middle East. p.320. 
125 Corum, ”Argentine Airpower in the Falklands War: An operational view”, p.60. 
126 Ethell, Air War South Atlantic. pp.19-20. 
127 Freedman, “Air Power and the Falklands”, p.157. 
128 Freedman, Signals of War. pp.413-414. 
129 Freedman, “Air Power and the Falklands”, pp.157-158. 
130 Corum, ”Argentine Airpower in the Falklands War: An operational view”, p.60. 
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flygvapnet, FAA, var inte organiserat att möta ett stort NATO-land som Storbritannien, 

utan huvudmotståndare för Argentina hade historiskt sett alltid varit Chile.131  

 

Vid tidpunkt för den Argentinska ockupationen, tilldelades flygvapengeneral Crespo 

ledning av FAA:s samtliga attackflygresurser. Resurserna baserades främst i landets 

södra delar och Crespo startade omedelbart intensiv övningsverksamhet för att förbereda 

sina flygförband inför huvuduppgiften, sjömålsbekämpning. 132  Från att den första 

bomben fälldes över Falkland den 1 maj 1982, och fram till 14 juni då Argentina slutligen 

kapitulerade,133 skulle general Crespos attackflygresurser spela en stor roll för krigets 

utveckling. 

 

Analys: 1 Maj 

FAA:s facit efter den första dagens sammandrabbningar var inte uppmuntrande för 

Argentina. Endast hälften av deras attackuppdrag nådde sina planerade mål och den 

verkan som anfallen framkallade var i princip obetydliga. 134  Från ett SPOT-bombing 

perspektiv hade FAA:s agerande den 1 maj därmed väldigt lite att bidra med.  

 

Däremot påvisade krigets inledning hur Argentina själv eventuellt fallit offer för en SPOT-

bombing strategi från Storbritanniens sida. Trots undersökningens huvudsakliga fokus 

på den lilla nationens nyttjande av luftmakt, så finns här ett specifikt värde att närmare 

belysa Storbritanniens agerande den 1 maj. Detta i syfte att skapa djupare förståelse för 

SPOT-bombing teorins tillämplighet och komplexitet. Analysen kommer dessutom visa på 

att Clarkes teori kan vara fullt tillämpbar även för stora nationer.   

 

Det brittiska flygvapnet hade funnit ett sätt att involvera det föråldrade strategiska 

bombflygplanet Vulcan i Falklandsinsatsen och hade för avsikt att inleda offensiven 

genom ett enskilt Vulcan-anfall mot Stanley flygplats. Det operativa målet med anfallet 

var att göra landningsbanan obrukbar för argentinskt kvalificerat stridsflyg. Valet att 

bomba flygplatsen med Vulcan hade även strategiska anledningar. Förhoppningen var att 

Vulcan skulle framkalla långt större avskräckande effekter gentemot Argentina än vad 

som var möjligt med Harrier.135 Anfallet kom att överraska Argentina fullständigt.136  

                                                         
131 Corum, ”Argentine Airpower in the Falklands War: An operational view”, p.62. 
132 Ibid, pp.62-63. 
133 Freedman, “Air Power and the Falklands”, p.157. 
134 Ibid, p.163. 
135 Ibid, pp.163-164. 
136 Middlebook, The Argentine Fight for the Falklands. pp.76-77. 
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SPOT-bombing teorin bygger på att länkarna mellan metoder, effekter och ett påverkat 

ledarskap hänger samman och bildar en helhet. Storbritanniens Vulcan-anfall kan utgöra 

exempel på en sådan helhet. Anfallet gjorde inte enbart landningsbanan på Stanley 

obrukbar för argentinskt kvalificerat stridsflyg. Händelsen fick även Argentina att inse att 

fastlandet plötsligt befann sig inom räckhåll för brittiskt bombflyg. Enligt Freedman 

bidrog denna insikt till att Argentina omdisponerade sitt jaktflyg till att försvara 

fastlandet istället för att skydda eget attackflyg över Falkland.137 Motstridiga uppgifter 

säger dock att anledningen till Argentinas omdisponering av jaktflygresurserna berodde 

på Harrier-flygplanens överlägsna luftstridsförmåga. 138  Om det senare påståendet 

stämmer blir det svårare att koppla Vulcan-anfallets effekter till SPOT-bombing teorin. 

Freedmans slutsatser får dock stöd från bland annat Ethell, som har uppfattningen att 

Vulcan-anfallet exploaterade en svaghet som den argentinska ledningen trodde saknade 

relevans, nämligen hotet mot fastlandet. 139  Om Freedmans och Ethells uppfattningar 

stämmer, så representerar anfallet ett asymmetriskt val av både medel och metod som 

även fungerade som strategisk kommunikation gentemot den argentinska ledningen. 

Händelsen påvisade nämligen hur ett operativt mål på Falkland framkallade strategisk 

avskräckning på det argentinska fastlandet. I och med detta utgjorde Vulcan-anfallet en 

bidragande orsak till att Storbritannien kunde skaffa sig ett starkt initialt grepp om 

initiativet.  

 

Beroende på den verkliga anledningen till Argentinas beslut om att omdisponera sina 

jaktflygresurser, så får SPOT-bombing teorin olika förklaringskraft kopplat till samma 

händelse. Detta påvisar vikten av att kunna härleda det bakomliggande strategiska 

tänkandet för att göra teorin rättvisa i en analys.  Om Freedmans och Ethells linje utgör 

den sanna linjen, så påvisar även denna händelse att SPOT-bombing faktiskt är fullt 

tillämpbar även för stora nationer.  

 

Analys: 4 maj 

Två Super Etendard flygplan, med varsin Exocet sjömålsrobot, förbereddes denna dag på 

flygbasen Rio Grande för ett riktat anfall mot brittiska Type 42 jagare. Genom låg höjd och 

utan att använda egen radar skulle flygplanen undgå upptäckt. Taktiken gav utdelning och 

båda flygplanen lyckades fälla sina Exocet utan att bli bekämpade.140 En av robotarna gick 
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mot jagaren HMS Sheffield och den andra bedömdes gå mot fregatten HMS Yarmouth. 

HMS Sheffield träffades medan HMS Yarmouth oförklarligt undkom den andra roboten.141 

Skadorna på HMS Sheffield blev så omfattande att den senare sjönk och nyheten kom som 

en chock för den brittiska högsta ledningen, som nu behövde handskas med det faktum 

att brittiska sjömän för första gången mist livet i rena krigshandlingar.142 Genom anfallet 

blottades en svaghet hos den brittiska marinstyrkan, nämligen deras oförmåga att 

bekämpa lågt flygande Exocet-robotar.143 Marinstyrkan skulle dock senare finna andra 

metoder för att skydda sig för liknande attacker. 

 

SPOT-bombing för Argentinas del handlade om att finna relevanta militära mål som skulle 

framkalla strategiska effekter. Enligt Hastings efterforskningar så fruktade Storbritannien 

mest ett lyckat argentinskt anfall mot ett hangarfartyg, vilket troligen skulle få stora 

strategiska och politiska konsekvenser för Storbritannien. Främst med koppling till 

hemmaopinionens inställning till kriget.144 Freedman stödjer Hastings uppfattning om 

hangarfartygens strategiska betydelse,145 och kompletterar detta med FAA:s egna analys 

avseende högvärdiga mål. FAA:s vilja var främst att påverka den politiska nivån i 

Storbritannien och ansåg därav att hangarfartyg och krigsfartyg hade störst strategiskt 

värde för Storbritannien.146  

 

Sänkningen av HMS Sheffield visade sig ha flertalet inslag av SPOT-bombing. Händelsen 

skapade stor verkanseffekt tack vare överraskningsmomentet, samt den psykologiska 

inverkan som Exocet-hotet framkallade hos brittiska sjömän som efter händelsen hade en 

ständig känsla av utsatthet över sig.147 Men den största vinsten låg i det faktum att FAA 

med små medel och ett asymmetriskt metodval lyckades påverka britternas operativa 

planer. Bekämpningen av HMS Sheffield fick britterna att helt omvärdera sina ambitioner 

att skaffa sig permanent luftöverlägsenhet över Falkland, samt överge målsättningen om 

att nöta ut det argentinska flygvapnet innan en landstigning effektuerades. 148  Anfallet 

mot HMS Sheffield hade signalerat om ett överhängande hot mot brittiska hangarfartyg, 

som omedelbart efter händelsen positionerades väl utom räckhåll för fler eventuella 

Exocet-anfall. Denna omdisponering av hangarfartygsresurserna fick stor negativ 

                                                         
141 Hastings, M & Jenkins, S, The Battle for the Falklands. (New York: W.W. Norton, 1983). pp.151-155. 
142 Freedman, Signals of War. p.289. 
143 Middlebook, Martin, The Falklands War. (Barnsley: Pen & Sword Military, 2012). p.155. 
144 Hastings, The Battle for the Falklands. p.162. 
145 Freedman, “Air Power and the Falklands”, p.160. 
146 Freedman, Signals of War. pp.359-360. 
147 Middlebook, The Falklands War. p.164. 
148 Freedman, Signals of War. p.328 



Mj Joakim Saviniemi 2018-02-26 
HSU 16-18 
 

34 

påverkan på de fartygsbaserade Harrier-flygplanens uthållighet, eftersom avståndet till 

Falkland nu markant ökade. 149  Initiativet i kriget hade därmed balanserats ut till 

Argentinas fördel tack vare den avskräckande effekt som genererades av Exocet-anfallet.  

Kopplingarna mot SPOT-bombing är därmed starka. Men det finns vissa svagheter i 

analysen i och med svårigheten att härleda britternas operativa beslut till den strategiska 

och politiska nivån i Storbritannien. Sänkningen av HMS Sheffield kom att chockera den 

brittiska ledningen i London, men deras inblandning i de operativa besluten har inte 

kunnat bekräftas. Faktum är dock att Argentina genom ett litet men välriktat flyganfall 

lyckades skapa en avskräckande effekt som renderade i fördelar så som återtagande av 

initiativ, psykologisk effekt samt fortsatt möjlighet att verka med flygstridskrafter över 

Falkland.  

 

21-25 maj 

Den brittiska landstigningsoperation startade den 21 maj och San Carlos i östra delen av 

Falkland, valdes som landstigningsplats. 150  Argentinas president Galtieri hade innan 

marinstyrkans ankomst till Falkland placerat lättare flygresurser på ögruppen för att 

stötta sina markförband med främst spaningsflyg.151 Det var ett av dessa spaningsflyg 

som upptäckte vad som var på gång i San Carlos. En viktig underrättelse för den 

argentinska ledningen som nu aktiverade sitt attackflyg på fastlandet. 152  Argentina 

nyttjade enbart sina A-4 Skyhawks och Dagger-flygplan för denna offensiv. Dessa flygplan 

kunde inte bära Exocet, utan anfallen genomfördes med mer konventionella typer av 

bomber. Argentina lyckades sänka ett brittiskt krigsfartyg och skada ytterligare fyra. Men 

utdelningen för Argentina var ändå låg då det visade sig att flertalet av de bomber som 

träffat fartyg aldrig detonerade. Argentinas taktik att nyttja extremt låg flyghöjd för att 

undgå bekämpning gynnade inte de bomber som användes för anfallen. Bomberna hann 

helt enkelt aldrig apteras innan de träffade sina mål. 153  Teknik och taktik matchade 

därmed inte varandra.  Ytterligare ett misstag i detta skede av kriget var Argentinas fokus 

att bekämpa krigsfartyg istället för de mer lönsamma landstigningsfartygen. 154 Denna 

felprioritering medförde att britterna initialt lyckades få iland ungefär 3000 man och 

1000 ton materiel, utan betydande påverkan från FAA.155 
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Den 25 maj fick FAA lite bättre utdelning med sina bomber och lyckades sänka ytterligare 

en jagare samt skada en fregatt. På grund av att den brittiska landstigningsoperationen 

var i starkt behov av flygunderstöd, så hade även hangarfartygen tvingats närmare 

Falkland. De befann sig nu inom räckhåll för de argentinska flygstridskrafterna, och tiden 

var inne för att åter aktivera Super Etendards som tålmodigt väntat på fastlandet med 

sina Exocet-robotar. 156  Hangarfartygen lokaliserades och två Exocet-robotar fälldes 

enligt plan. Men denna gång var den brittiska marinstyrkan bättre förberedd. En massiv 

vägg av motmedelsremsor lyckades vilseleda Exocet-robotarnas interna radar under sin 

anflygning mot fartygsformationen. Hangarfartygen undkom anfallet, men en av 

robotarna lyckades finna ett nytt mål i närheten och träffade istället underhållsfartyget 

Conveyor. Enorm mängd utrustning till landstigningsförbanden, samt möjligheterna till 

att etablera en framskjuten flygbas på Falkland för Harrier-flygplan gick därmed 

förlorad.157   

 

Vad som komplicerar analysen av SPOT-bombing teorin i detta skede av kriget, är det 

faktum att flertalet av de bomber som träffade brittiska fartyg aldrig detonerade. Men en 

teknisk detalj behöver inte stjälpa teorins betydelse för situationen. Från ett analytiskt 

perspektiv så behöver kanske inte utfallen av strategiska anfall alltid vara positiva för att 

kunna förklaras utifrån teorin om SPOT-bombing. Om det går att härleda de 

bakomliggande strategiska besluten, samt vilken påverkan ett positivt utfall skulle haft på 

motståndarens ledarskap, så borde teorin ändå gå att nyttja analytiskt. Hade fler bomber 

detonerat, alternativt om FAA i detta skede fokuserat sina sjömålsresurser mot 

landstigningsfartyg istället för krigsfartyg, så hade Storbritanniens strategiska och 

politiska reaktioner kanske gynnat Argentina i större utsträckning. Men utifrån den fakta 

som ligger till grund för denna undersökning så förblir dessa reflektioner endast 

spekulativa.  

 

Clarke poängterar vidare vikten av att verkligen identifiera tänkbara måltypers relation 

till motståndarens högsta ledarskap. En viktig aspekt för en liten nation att förstå för att 

genom SPOT-bombing kunna nyttomaximera sina resurser.158 Inför landstigningen den 

21 maj verkade Argentina fortfarande hålla fast vid bedömningen att hangarfartyg och 

krigsfartyg hade störst strategiskt värde för Storbritannien. Vad händelseutvecklingen 
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dock antyder är att måltypers strategiska värde kan förändras med tiden. Att sänka en 

jagare under en landstigningsoperation förhindrar inte motståndarens möjligheter att 

fortfarande landstiga. Däremot hade bekämpning av landstigningsfartyg sannolikt 

framkallat betydligt större vinster för Argentina, såväl på operativ som på strategisk nivå. 

 

De framgångar som FAA trots allt hade mellan den 21-25 maj skapade ändå politisk press 

i Storbritannien. Men inte den typ som Argentina själv önskade. Ledningen i London var i 

starkt behov av att rapportera framgångar gentemot den brittiska opinionsbildningen. 

Deras största bekymmer i det här läget var inte att brittiska krigsfartyg blev bekämpade 

av argentinskt stridsflyg. Utan istället varför inte marktrupperna tagit mer terräng efter 

den lyckade landstigningen i San Carlos.159  Det FAA lyckades med från ett SPOT-bombing 

perspektiv under dessa dagar var främst att skapa relativt stor verkanseffekt. Men denna 

verkan fick endast taktisk betydelse. Det räckte aldrig för att avskräcka Storbritannien 

från att fullfölja sina planer eftersom Argentinas taktiska vinster lämnade 

landstigningstrupperna opåverkade. I och med britternas lyckade landstigning så hade 

Storbritannien åter tagit ett starkt grepp om initiativet i kriget. Frågan är om det ens hade 

haft någon större betydelse för krigets utveckling ifall FAA lyckats sänka ett brittiskt 

hangarfartyg i detta sena skede av kriget. Det hade i alla fall inte förändrat det faktum att 

brittiska marktrupper nu intagit Falkland.  

 

8 juni 

Trots kraftigt reducerade resurser, så lyckades det argentinska stridsflyget denna dag 

sänka ett landstigningsfartyg utanför Fitzroy. Anfallet tog ungefär 50 brittiska soldaters 

liv. Den största enskilda förlusten för den brittiska marinstyrkan under kriget.160 Från ett 

SPOT-bombing perspektiv så fick denna episod i kriget inga vare sig operativa eller 

strategiska efterspel. Men signalerade om de fasor som kanske hade väntat Storbritannien 

ifall Argentina prioriterat att anfalla landstigningsfartyg istället för krigsfartyg i San 

Carlos den 21 maj.161 Händelsen den 8 juni representerade den sista betydande offensiva 

insatsen med flygstridskrafter innan den argentinska kapitulationen den 14 juni. 

4.3. Resultat och svar på forskningsfråga 

Den övergripande forskningsfrågan löd enligt följande: 
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Vilken förklaringskraft har Shaun Clarkes teori avseende luftmakts nyttjande i Yom 

Kippur kriget 1973 samt Falklandskriget 1982, främst utifrån Israels respektive 

Argentinas perspektiv? 

 

Analysen av Yom Kippur kriget 1973 påvisar att SPOT-bombing teorins fulla tillämpning 

främst kan kopplas till den utveckling som skedde vid Golanfronten. När väl IAF lyckats 

skapa en passage genom det syriska luftvärnet, kunde de med asymmetriska metoder 

exploatera en tydlig svaghet hos Syrien. Nämligen själva skyddet av huvudstaden 

Damaskus. Ambitionen från Israels sida var väl avvägd. IAF:s små men välriktade attacker 

framkallade ingen nämnvärd militär skada, utan avsikten var främst att sända strategiska 

signaler om vilken kostnad som väntade ifall Syrien inte upphörde med sina offensiva 

insatser. Israels strategi föll väl ut. Den syriska ledningen beslutade om delvist 

tillbakadragande samt ett upphörande av den raketartilleribeskjutning som pågick mot 

civila mål i norra Israel. Genom en småskalig strategisk attack uppnådde Israel därmed 

såväl avskräckning som ett återtagande av initiativ gentemot Syrien. Ett tydligt exempel 

på den tillämpning av luftmakt som SPOT-bombing teorin beskriver. Med denna 

begränsade insats hade Israel även förhoppning om att avskräcka Jordanien från att 

öppna upp en tredje front i öster. Vilken påverkan attacken mot Damaskus de facto hade 

gentemot den jordanska ledningen är dock svår att härleda. Men fakta är att Jordanien 

aldrig öppnade upp en tredje front mot Israel.  

 

Argentina lyckades aldrig gå segrande ur Falklandskriget 1982, men nådde ändå 

framgångar som till del kan förklaras utifrån Clarkes SPOT-bombing teori. Storbritannien 

hade ett tydligt grepp om initiativet under krigets inledande dagar, men FAA:s 

bekämpning av jagaren HMS Sheffield skapade tydliga avskräckande effekter. Händelsen 

blev en viktig vändpunkt för Argentina som tvingade Storbritannien till omprioritering av 

sina operativa planer, samt omdisponering av sina vitala hangarfartygsresurser långt 

utanför hotet från Exocet-robotar. Därmed försvann Storbritanniens planer avseende 

permanent luftöverlägsenhet över Falkland, samt målsättningen att metodiskt nöta ut det 

argentinska stridsflyget innan en brittisk landstigning effektuerades. Argentina hade 

därmed balanserat ut initiativet i kriget. Svårigheten med händelsen är att tydligt härleda 

den politiska nivåns inblandning i de beslut som föranledde Storbritanniens omvärdering 

av sina operativa planer.  
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5. Slutdiskussion 

5.1. Resultatets betydelse och avslutande slutsatser 

Resultatet från analysen påvisar att såväl Yom Kippur kriget som Falklandskriget till del 

kan förklaras utifrån teorin om SPOT-bombing. Med koppling till problemformuleringen 

så stärker därmed denna undersökning Clarkes teori rent empiriskt. Analysen och 

resultatet har även medfört fördjupade insikter om SPOT-bombing teorins möjligheter 

och begränsningar, såväl vetenskapsteoretisk som rent praktiskt. Dessa insikter kommer 

härnäst närmare diskuteras.   

 

Analysen i denna undersökning antyder om att god timing utgör en viktig faktor för att 

verkligen lyckas binda samman alla ingående komponenter i Clarkes teori. Ett illa valt 

tillfälle för SPOT-bombing kan med små medel eskalera situationen, vilket inte är 

eftersträvansvärt för små nationer. Israel insåg nog detta under Yom Kippur kriget vilket 

ledde till att de undvek att överhuvudtaget genomföra strategiska attacker mot Egypten, 

på grund av risk för kostsam vedergällning. Att inte lyckas tillämpa SPOT-bombing rätt i 

tid medför även att den önskade strategiska effekten riskerar att glida en ur händerna. 

Något som Argentina till del fick uppleva under Falklandskriget. Desto närmare ett 

landstigningsmoment som britterna kom, ju mindre strategisk betydelse fick FAA:s 

ansträngningar att sänka brittiska krigsfartyg. Sammantaget medför detta att SPOT-

bombing teorins tillämpbarhet i mångt och mycket är händelsestyrt. Den finner kanske 

sin huvudsakliga plats i omfallsplanering, när en nation är i desperat behov av att vända 

ett pressat läge, alternativt maximalt exploatera ett uppkommet fördelaktigt läge. Teorin 

bör därmed inte ses som ett fundament för den lilla nationens övergripande strategi, utan 

snarare som ett komplement. Från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv medför detta att 

empiriska analyser kommer karaktäriseras av väldigt specifika nedslag i historian. Detta 

speglar lite av den kritik Olsens riktar mot Clarkes teori, nämligen att den saknar en 

uttömmande analys av luftmakt och endast behandlar den specifika förmågan strategisk 

attack.162 

 

Analysen av Falklandskriget påvisade att SPOT-bombing inte behöver vara exklusiv för 

enbart små nationer. Fallet med Storbritanniens inledande Vulcan-anfall gav antydningar 

om detta. Denna slutsats stärks av Meilinger som anser att Clarke är för blygsam i sin 

                                                         
162 Olsen, Air Power 2000. pp.48-49. 
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framtoning i den större debatten.163 Denna möjliga breddning av teorins tillämpbarhet 

bör därmed tas i större beaktning. Praktisk tillämpningen av teorin bör ses utifrån två 

perspektiv. Till en början det perspektiv som denna undersökning främst fokuserat på, 

nämligen SPOT-bombing gentemot en motståndare. Men även det omvända, att inte själv 

falla offer för den påverkan som SPOT-bombing syftar till. För framgång i krig handlar inte 

enbart om att exploatera motståndarens svagheter och värden, utan även skydda sina 

egna. Vidare så skapas större vetenskapliga möjligheter tack vare att teorin verkar ha ett 

bredare tillämpningsområde än vad denna undersökning från början såg framför sig. 

Genom att även studera större nationers tillämpning av Clarkes teori, öppnas en större 

palett av kunskapskällor upp avseende strategiskt nyttjande av luftmakt.  

 

Med återkopplingen till undersökningens inledning avseende debatten mellan Warden 

och Pape, så har arbetet med Clarkes teori fördjupat insikten om att det finns olika sätt 

för en nation att förhålla sig till strategisk attack. Om Wardens strategiskt inriktade 

luftmaktsteori karakteriseras av systematik, så kan Clarkes syn på strategisk luftmakt 

beskrivas mer i termer av dynamik. Till skillnad från Warden så väljer Clarke att inte 

kategorisera vilka måltyper som är mer strategiska än andra. Han säger bara att 

huvudmålsättningen är att påverka motståndarens ledarskap, och ledarskapet enligt 

Clarke representeras inte av fördefinierade måltyper. Det är istället omständigheterna 

runt ett specifikt skede i kriget som dikterar villkoren för vilka mål som för tillfället har 

starkast relation till motståndarens ledarskap. 164  Därmed ett mer dynamiskt förhåll-

ningssätt till strategisk attack. Från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv utgör detta en 

utmaning, vilket denna undersökning fått erfara. En erfarenhet som fört med sig lärdomen 

om att nyckeln till fördjupad kunskap och förståelse för SPOT-bombing teorin kanske 

främst återfinns i det strategiska tänkandet och dess bakomliggande beslutsfattning. 

Detta ställer höga krav såväl på det empiriska materialet som den egna analytiska 

förmågan.   

 

Den kanske viktigaste slutsatsen som denna undersökning därmed bidrar med, är att små 

nationer inte på grund av ekonomiska eller teknologiska förutsättningar bör avskräckas 

från att fördjupa sig i fenomenet strategisk attack. Som denna undersökning påvisar, så 

handlar inte strategisk attack primärt om avancerad teknologi och kinetisk energi som 

appliceras på strategiska mål. Utan det är istället de mänskliga reaktionerna och besluten, 

                                                         
163 Meilinger, “Strategy, Air Strike and Small Nations”, pp.119-120. 
164 Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations. pp.98-99.  
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som en effekt av strategisk attack, som står i centrum. Baserat på resultatet av denna 

undersökning så är det i detta sammanhang som små nationer, med ambition att utveckla 

förmågan till strategisk attack och ett strategiskt tänkande, finner fördjupad kunskap.  

5.2. Undersökningens validitet och reliabilitet 

I denna undersökning beror nivån av begreppsvaliditet på hur författaren lyckats i sin 

operationalisering av teorin om SPOT-bombing, så att den inte föranleder systematiska 

fel vid analys av empirin.165 För att undersökningen inte ska lida av denna typ av fel har 

det varit av stor vikt att analysera empirin utifrån ett perspektiv där SPOT-bombing teorin 

utgör en helhet. Operationaliseringen av teorin påtalade vikten av detta genom att bland 

annat belysa att indikatorer och variabler inte enskilt kunde säga något om SPOT-

bombing teorin förklaringskraft.  

 

Det finns dock detaljer i operationaliseringen av teorin som troligen hade tillfört 

undersökningen högre begreppsvaliditet, samt än mer fördjupad kunskap om SPOT-

bombing teorins drivkrafter. Som analysen och resultatet påvisar så handlar SPOT-

bombing inte enbart om kinetisk energi som appliceras på mål av strategisk betydelse. 

Utan det är främst besluten och psykologin bakom de strategiska attackerna som har 

bidragit till fördjupad kunskap om fenomenet i fråga. Denna undersökning har främst 

fokuserat på de effekter som SPOT-bombing teorin strävar efter att uppnå. En 

operationalisering som i högre grad fokuserats mot det högsta ledarskapets 

beslutsfattning och dess bakomliggande strategiska tänkande, hade troligtvis medfört 

högre precision i analysarbetet. Utmaningen hade dock blivit ett ökat krav på det 

empiriska materialet, vilket följande diskussion avseende undersökningens reliabilitet 

även uttrycker.  

 

Undersökningen har försökt bibehålla en hög reliabilitet, eller tillförlitlighet, genom att 

undvika slumpmässiga fel under datainsamling och bearbetning som kan härledas till 

slarv.166 Reliabiliteten hos det empiriska material bedöms som övergripande god. Den har 

gett en bra uppfattning om luftmaktens nyttjande under respektive krig, men har vissa 

brister avseende härledning av de bakomliggande beslut som föranlett de olika parternas 

agerande. Undersökningen hade varit betjänt av att i större utsträckning funnit material 

där det gått att spåra luftmaktens inverkan på de strategiska och politiska besluten. Detta 

                                                         
165 Esaiasson, Metodpraktikan, p.57. 
166 Ibid, p.63. 
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hade inte enbart stärkt det empiriska materialets reliabilitet med hänsyn till teorin, utan 

kunskap avseende det strategiska tänkande som föranlett såväl en lyckad, som 

misslyckad tillämpning av SPOT-bombing hade därmed fördjupats.  

 

Med hänsyn till undersökningens begränsade format så har valet av tvåfallsstudie varit 

lämplig för att kunna fördjupa analysarbetet. Dock medför denna forskningsstrategi att 

undersökningens externa validitet förblir fortsatt låg, det vill säga undersökningens 

möjlighet att generalisera förblir osäker och bör göras med stor försiktighet.167   

 

Sammantaget så bedöms undersökningen ha en övergripande god resultatsvaliditet, det 

vill säga rätt saker har analyserats och värderats med hänsyn till teorin. 168 Dock hade 

resultatsvaliditeten troligen gynnats av en teorioperationalisering som i högre grad 

fokuserat mot ledarskapets strategiska tänkande och beslutsfattning. Materialet som 

nyttjats för denna undersökning hade troligtvis inte uppfyllt ambitionen med en sådan 

operationalisering. Utan ett utökat empiriskt material hade sannolikt krävts för att 

utvinna de fördelar som denna ominriktade operationaliseringen skulle tillfört en 

prövning av Clarkes SPOT-bombing teori.   

5.3. Fortsatt forskning 

Denna undersökning har varit trogen Clarkes ursprungliga teoretiska perspektiv genom 

att ha utgått från den lilla nationens möjligheter att genom luftmakt påverka en större 

motståndare. Analysen och den slutliga diskussionen gav antydan om att SPOT-bombing 

inte behöver vara exklusiv för enbart små nationer, utan kan likväl tillämpas av större 

nationer. Genom att vidga teoriperspektivet till att även inkludera större nationer, 

möjliggörs tillgång till en större samling kunskapskällor som kan fördjupa kunskapen och 

förståelsen för SPOT-bombing teorin. Framförallt utökas möjligheten till att i större 

utsträckning studera bakomliggande strategiska beslut som föranlett en tillämpning av 

SPOT-bombing.  

 

Med utgångspunkt i diskussionen avseende validitet och reliabilitet, gynnas nog fortsatt 

forskning av ett mer riktat fokus mot de bakomliggande beslut som renderat i, samt 

genererats av tillämpning av Clarkes SPOT-bombing teori. Detta kräver dock en lite annan 

typ av operationalisering av teorin än vad denna undersökning fokuserat på, samt 

                                                         
167 Esaiasson, Metodpraktikan, p.58. 
168 Ibid. p.57 
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källmaterial som tydligare kan koppla nyttjandet av luftmakt mot de högsta strategiska 

besluten.   
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