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En möjlighet för nationer med begränsade resurser? 

Sammanfattning: 

Denna uppsats granskar Shaun Clarkes teori om strategic persuation oriented targeting. Teorin 

beskriver hur strategisk påverkan av beslutsfattare ska ske genom utnyttjandet av luftmakt. En nation 

med begränsade resurser bör nyttomaximera användningen av stridsflyg. Israeliska offensiva 

flygoperationer analyseras i en jämförande studie av Sexdagarskriget, 1967 och Yom Kippurkriget 

1973. 

 

Resultatet medger att framgången för Israel i luftkrigen delvis kan förklaras med Clarkes teori. 

Mätning av strategisk effekt och psykologisk påverkan är svår och kan ibland endast medges genom 

subjektiv bedömning. Detta påverkar förklaringskraften i teorin.  

 

Jämförelsen visar att specifika variabler i Clarkes teori kan verka till fördel för resultatet i enskilda 

fall. Enligt teorin är det den sammanlagda effekten som ska beaktas för nationer med begränsade 

resurser. Teoribildningen stärks genom studien och nationer med begränsade resurser kan med 

fördel analysera denna vid översyn av egen doktrin. Det viktiga är att göra det ur eget hot- och 

förmågeperspektiv. 

 

Fallstudien påvisar att undvikande av symmetriska konfrontationer och resurssplittring är en 

förutsättning som medger ökad möjlighet till framgång. Väl övervägda, planerade och effektiva 

offensiva företag tillsammans med riktad strategisk kommunikation kan innebära ökad psykologisk 

påverkan. Detta kan ge förutsättningar för en strategisk förändring. En instrumentell implementering 

av offensiva operationer kan dock ge motsatt effekt. 

 

Nyckelord: Luftmakt, Clarke, offensiva operationer, strategisk effekt, strategiska anfall, asymmetri 
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1. Inledning  

 Bakgrund och syfte  

Luftmakt definieras som förmågan att projicera makt eller inflytande från luften eller rymden 

för att åstadkomma strategiska, operativa eller taktiska målsättningar.1 Frågan hur luftmakt på 

effektivaste sätt ska användas i krig är omtvistad. Luftmaktsteoretiska förespråkare finns för 

alla metodtyper. Att påtvinga motparten något genom våld, tvång alternativt avskräcka eller 

övertala motparten är alla möjliga genom luftmakt. Det kan både vara den fysiska förstörelsen 

eller den psykiska reaktionen av operationerna som visar sig avgörande.2 Debatten om det går 

att nå framgång i konflikter endast med hjälp av luftmakt är central i teoribildningen.3  

 

Eftersom alla nationer har unika politiska förutsättningar och olika hotbilder så krävs enskilda 

analyser för hur utnyttjandet av luftmakt ska ske på effektivaste sätt. Att kopiera andras 

tillvägagångssätt kan vara riskabelt. Kvantitet i relationen till motståndaren påverkar utfallet då 

framgång nästan alltid korrelerar till den resursstarkes fördel.4 Då begränsade resurser i 

förhållande till motståndaren för de egna luftstridskrafterna är tydliga, bör den teoretiska 

inspiration som används och hur denna doktrinärt gestaltas ses över.  

 

Krigen mellan Israel och de arabiska grannstaterna under slutet av 60- och början av 70-talet 

karaktäriserades av ett omfattande luftkrig. Israel lyckades framgångsrikt försvara sin nation 

trots färre antal stridsflygplan än sina motståndare.5 Luftstridskrafterna spelade en avgörande 

roll i krigen.6 Genom att studera dessa konflikter ur luftoperativ synvinkel kan förutsättningar 

skapas för att förklara framgång genom utnyttjandet av luftmakt. 

 

Syftet med denna uppsats är att granska förklaringskraften i en teori där offensiv luftmakt ska 

användas för att nå strategisk effekt. Shaun Clarkes Teori, Strategic Persuation Oriented 

Targeting (SPOT), innefattar hur ett land med begränsade resurser, offensivt kan utnyttja sina 

luftstridskrafter för att psykologiskt påverka motståndarens högsta beslutsfattare.  

                                                 

1 Meilinger, Philip, Airwar, London, Frank Cass, 2005. s.1. 
2 Ibid, s.253. 
3 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, 2005. s.244. 
4 Warden, John, The air campaign, Washington, Pergamon-Brassey's, 1989. s.48, ss.151-152. 
5 Gordon, Shmuel, "Air Superiority in the Israel-Arab wars, 1967-1982", A History Of Air Warfare, Olsen, John 

Andreas (red), Dulles, VA, USA, Potomac Books, Inc, 2010, ss.131,142. 
6 Stephens, Alan "Modelling Airpower" in Air Power Applied, Olsen, John Andreas (red), Annapolis, MA, USA, 

Naval Institute Press, 2017, s.218 
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  Problematiserande diskussion  

Israel hade begränsade resurser i förhållande till sina motståndare. Tillsammans med ett litet 

strategiskt djup innebar detta att Israel hade anammat en offensiv doktrin för avskräckning 

baserad på hög militär förmåga.7 Motståndaren skulle tvingas till förhandling genom ett tydlig 

militär seger och territoriell erövring.8 Den offensiva doktrinen medförde att Israel gradvis 

minskade sina defensiva förmågor och kompetens.9  Läget skulle då kunna bli kritiskt om Israel 

blev anfallet och inte kunde återta initiativet.  

 

Även om strategiska effekter kan nås med offensiva anfall så blir troligtvis den offensiva 

ambitionen begränsad om försvaret måste prioriteras. Detta medför en paradox i användandet 

av luftmakt som i grunden innebär flexibilitet i den offensiva rollen.10 Vid begränsade resurser 

så är det viktigt att identifiera hur offensiv luftmakt projiceras på ett effektivt sätt för att 

resultaten ska möjliggöra handlingsfrihet. Det israeliska flygvapnet (IAF) var tvungna att 

hantera denna paradox under Sexdagarskriget, 1967 och Yom-Kippurkriget, 1973.   

 

Det är intressant att studera de israeliska framgångarna ur ett offensivt perspektiv men också 

hur de agerade när de skulle försvara sig och inte hade initiativet. Det är viktigt för forskningen 

att se hur Israel implementerade sin offensiva luftmakt och på vilket sätt framgångarna kan 

förklaras. Resonemanget leder fram till uppsatsens problemformulering. 

 Forskningsfråga 

Vilken förklaringskraft på Israels framgångar i Sexdagarskriget och Yom Kippurkriget kan 

tillskrivas Clarkes SPOT-teori?  

 Disposition  

Det inledande kapitlet avhandlar förutom syfte, problemformulering och den vetenskapliga 

frågeställningen även avgränsningar i uppsatsens omfång och målsättning. 

Begreppsförklaringarna i kapitlet reder ut centrala begrepps betydelse i den luftmaktsteoretiska 

                                                 

7 Horowitz, Dan, Israel's concept of defensible borders, Jerusalem, Leonard Davis Institute for International 

Relations, 1975. ss.5-9. 
8 Levite, Ariel, Offense and defense in Israeli military doctrine, Boulder, CO, USA, Westview Press, 1990. 

ss.42-43. 
9 Ibid, s.159. 
10 Meilinger, Airwar, s.1-2. 
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kontexten. Kapitlet avslutas med en forskningsöversikt och uppsatsens vetenskapliga bidrag. 

SPOT-teorin avhandlas i kapitel två och kapitel tre är en metodbeskrivning som beskriver hur 

forskningsfrågan operationaliseras genom hypoteser för att möjliggöra den empiriska analysen. 

Kapitel fyra innehåller en jämförande fallstudie där SPOT-teorin är i centrum för att förklara 

framgången i konflikterna. Analysen av hypoteserna ger därefter svaret på forskningsfrågan. 

Det femte kapitlet diskuterar utfallet av analysen. Diskussionen ligger som grund för 

återkoppling mot vedertagen teoribildning. Kapitlet behandlar även förslag till fortsatta studier.  

 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsas för att skapa en ram runt undersökningen. Endast offensiva 

luftstridskrafter kommer att analyseras och det är den strategiska effekten från genomförda 

luftoperationer med stridsflygplan som ska undersökas och analyseras. Ingen stridsteknik 

kommer att avhandlas då författaren inte anser det vara relevant att forska om dessa 

förutsättningar så långt bakåt i tiden. Långräckviddiga vapensystem och obemannade farkoster 

är också av historiska förutsättningar avgränsade på grund av teknisk utvecklingen vid 

krigstillfällena. Det är effekten av luftmakten som är intressant för studien och inte de specifika 

vapensystemen. Rymden kommer inte att beröras och endast konventionell krigföring är 

intressant för uppsatsens teorigranskande målsättning. 

 

Det israeliska perspektivet är i fokus och undersökningen avgränsas i tid genom att endast 

operationer inom tidsrymden, från krigsutbrott till eldupphör i krigen, kommer att analyseras. 

 Centrala begrepp 

Strategiska flyganfall: Historiskt har begreppet vart synonymt med strategisk bombning, där 

anfalls gjorts med stora flygplan, mot stora mål på långa avstånd. Anfallen sattes in mot 

måltyper som påverkade fiendens ekonomi, moral eller dennes möjlighet att bedriva kriget.11 

Modernare förklaring innebär att den strategiska effekten som anfallen möjliggör, varken är 

geografiskt betingade eller utförs av specifika flygplanstyper eller vapensystem. Luftmakt är 

strategisk oavsett vilken i vilken nivå som den appliceras.12 I den här uppsatsen används 

begreppet, strategiska anfall, när målsättningen med uppdraget är direkt strategisk påverkan. 

                                                 

11 Clarke, Shaun, Strategy, air strike and small nations, RAAF Base Fairbairn, Aerospace Centre, 2001, s.22. 
12 Ibid, s.27. 
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Strategisk effekt: Strävan att nå direkt inflytande på motståndarens beslutsfattare har medfört 

att attacker med flyg har fokuserat på andra måltyper än de som ger direkt operativ militär 

effekt. Måltyper som påverkar motståndaren på en högre strategisk nivå.13 Den strategiska 

effekten är den uppfyllnadsgrad av direkta politiska målsättningar som uppnås när flyganfallet 

genomförts.14 Uppsatsen avhandlar strategisk effekt som resultatet av anfallet oavsett vilken 

uppdragstyp, vilket anfallsmål eller vilken målsättning som det hade för avsikt.  

 

Asymmetriska Anfall: Egna uppdrag får inte vara förutsägbara och utgöra en reflex på 

motståndarens agerande. Anfallen ska i stället vara oförutsägbara och appliceras där 

motståndaren inte har förberett försvar.15 

 

Attackanfall på djupet (Eng: Air Interdiction): Uttrycket används för flyganfall ämnade för att 

minska inflödet av stöd till stridsfältet.16 Ingen distinktion görs avseende var geografiskt dessa 

inträffar sålunda de inte sker i direkt understöd till stridande enheter. Denna anfallstyp kan ge 

strategisk effekt beroende på hur den indirekt påverkar motståndarens ledning av 

stridskrafterna.17 

 

Direkt flygunderstöd (Eng: Close Air Support): Direkt flygunderstöd till markförband 

definieras som en flygoperation som teoretiskt skulle kunna utföras av markförbanden själva 

om de hade resurser.18 Det är en direkt samverkan mellan mark och flygförband där målet är att 

slå mot den fientliga styrkorna vid fronten. Denna form av luftmakt har svårt att utgöra någon 

direkt strategisk effekt.19 

 

Framgång: Nivån av framgång i denna uppsats definieras med stöd för SPOT-teorin som en 

förbättrad situation där luftmakt medger tagande eller återtagande av initiativ eller att 

motståndaren avskräcks.20 Alternativ om motparten ändrar sitt beteende, tvekar eller avstår från 

vidare verksamhet.21 

                                                 

13 Clarke, Strategy, air strike and small nations, s.97. 
14 Pape, Robert Bombing to win, Ithaca, Cornell University Press, 1996. s.57. 
15 Clarke, Strategy, air strike and small nations, ss.142-143. 
16 Warden, The air campaign, s.72. 
17 Clarke, Strategy, air strike and small nations, s.26. 
18 Warden, The air campaign, ss.48, 87. 
19 Clarke, Strategy, air strike and small nations. s.26. 
20 Ibid, s.137. 
21 Ibid, s.106. 
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Begränsade resurser: Clarke beskriver i sin SPOT-teori hur länder med ett begränsat antal 

flygande plattformar ska utnyttja möjligheten till anfall för strategisk effekt. I diskussionen 

används begreppet; små nationer, länder med en flygplansflotta som är kvantitativt begränsad.22 

I denna uppsats används inte detta begrepp då det förknippas med små stater och definitioner 

av dessa är omstridda inom forskningen. I stället används; begränsade resurser, vilket i studien 

innebär en kvantitativ resursbegränsning av stridsflyg i förhållande till motståndaren. 

 Tidigare forskning  

För att skapa en uppfattning var forskningsläget befinner sig så beskrivs först rudimentärt vad 

som avhandlats avseende det israeliska militära perspektivet. Detta följs av en sammanfattning 

av teoribildning om luftmakt och forskning kring implementeringen av denna.   

Israeliskt forskningsperspektiv 

Åtskillig litteratur diskuterar konflikterna mellan Israel och landets arabiska grannstater. Här 

följer några exempel: 

 

David Vital har analyserat de asymmetriska maktförhållandena i Israel-Arabkonflikten under 

1967. I The survival of small states, menade han att Israels styrka aldrig kunde jämföras med 

motståndarens men detta kunde kompenseras av kvalitet och ledningsstrukturer. Framgången 

påverkades också av att arabnationerna inte kunde nå enighet runt konfliktsituationen.23  

 

Israelisk doktrinära utveckling har avhandlats i Ariel Levites, Offense and defense in Israeli 

military doctrine, I denna kommer de historiska perspektiven fram. Israelisk offensiv doktrin 

grundade sig ibland annat på avsaknad av strategiskt djup, kvantitativ underlägsenhet och en 

historisk förutfattad tolkning att offensiven var överlägsen defensiven.24 

 

Edward Luttwak och Dan Horowitz beskriver i The Israeli Army25, den israeliska arméns (IDF) 

och Israeliska flygvapnets (IAF) utveckling och organisation från 1948 och fram till 1973. De 

militära operationerna under Sexdagarskriget och Yom-Kippurkriget samt perioden däremellan 

                                                 

22 Clarke, Shaun, "Small nations and asymmetric airpower" in Asymmetric Warfare. Olsen John Andreas(red), 

The Royal Norwegian Air Force Academy, 2002, s.147. 
23 Vital, David, The survival of small states, London, Oxford University Press, 1971, ss.59-60. 
24 Levite, Offense and defense in Israeli military doctrine, ss.42-43. 
25 Luttwak, Edward & Horowitz, Dan, The Israeli Army, London, Allen Lane, 1975. 
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analyseras. Även om den inte granskat den arabiska sidan av krigen så ger den en uppfattning 

om att Israel inte lär sig av historien. Boken skildrar markstriderna ingående och kompletterar 

med information om luftkrigets roll i konflikten. 

 

Edgar O´Ballance beskriver Sexdagarskrigets alla fronter både ur mark- och flygperspektivet i 

The third Arab-Israeli war.26 Han hävdar att utbildningsståndpunkten och ledarskapet hos 

israelerna var avgörande och att stödet från Sovjetunionen inte medförde förbättringar för 

arabernas krigföringsförmåga.  

 

I The watchmen fell asleep27 analyserar Uri Bar-Joseph Yom-Kippurkriget ur perspektivet för 

överraskning och erfarenheter avseende israeliska misstag i informations- och 

underrättelseflödet. Flygoperativt berörs hur doktrin och planering av försvaret inte fungerade 

och hur detta begränsade förmågan att verka för IAF.  

 

Martin Van Creveld beskriver Israel-arabkonflikten i The Age of Air Power. Israelisk krigföring 

ur ett luftmaktsperspektiv behandlas mer specifikt. Han jämför olika tekniska förmågor 

avseende flygplanstyper, vapensystem, ledning, elektronisk krigföring och underrättelser samt 

vad dessa inneburit för stridigheterna i och från luften.28 Creveld gör även analyser från krigen 

ur ett militärt ledningsperspektiv i Command in War.29 

 

Shmuel L. Gordon studerar också Israels krigföring ur ett luftmaktsperspektiv. I Air superiority 

in the Israel-Arab conflict sammanfattar han krigen ur ett perspektiv där kontrollen av luft är i 

centrum, vilket han ansåg var avgörande för de israeliska framgångarna.30  Alan Stephens gör 

en bredare analys i Modeling Airpower, där även de arabiska flygvapnen analyseras historiskt. 

Han menar att framgång med kontroll av luft, goda tekniska förutsättningar och förberedelser 

tillsammans med ett väl sammansatt flygvapen var primära framgångsfaktorer.31 

 

Ett annat perspektiv på kriget ges av Michael Brecher som i sin bok, Decisions in crisis. 

Tillsammans med Benjamin Geist avhandlas Sexdagarskriget och Yom-Kippurkriget ur ett 

                                                 

26 O'Ballance, Edgar, The third Arab-Israeli war, London, Faber, 1972. 
27 Bar-Joseph, Uri, The watchman fell asleep, Albany, State University of New York Press, 2005. 
28 Van Creveld, Martin, The age of airpower, New York, Public Affairs, 2011, ss.285-317. 
29 Van Creveld, Martin, Command in war, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1987. ss.194-231. 
30 Gordon "Air Superiority in the Israel-Arab wars, 1967-1982", A History Of Air Warfare, ss.127-176. 
31 Stephens, "Modelling Airpower" Air Power Applied, ss.217-284. 
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israeliskt politisk och militärstrategiskt ledarskapsperspektiv. Han kopplar de strategiska 

besluten till politikernas perception av situationerna. De diplomatiska förbindelserna och 

kommunikationen med främst USA, FN och Sovjetunionen analyseras.32 

 

Vetenskapliga artiklar avhandlar och kritiserar tidigare forskning. Några som utmanar den 

allmänna bilden av det israeliska flygvapnet som en avgörande faktor till Israels framgångar är 

The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record.33 I denna 

artikel förklarar David Rodman olika aspekter som visar på att IAF inte varit den enskilt 

avgörande faktorn i något av krigen. Shmuel Gordon debatterar nya identifierade erfarenheter 

från Yom-Kippurkriget The air force and the Yom Kippur War: New lessons34. I denna artikel 

analyseras tidsförhållanden i samband med anfall och ger tydliga exempel på avgörande 

begränsande faktorer i israelisk implementering av luftmakt. 

Luftmaktsteoretiskt forskningsperspektiv  

Teoretiker har sedan tidigt 1900-tal argumenterat om det mest effektiva sättet att använda sig 

av luftmakt. Möjligheten att utnyttja flyget, den tredje dimensionen, som ett strategiskt vapen 

och undvika striden på marken eller på ytan för att direkt kunna påverka fiendens tyngdpunkt 

och maktstruktur är unik.35 En historisk översikt om luftmaktsteorier och dess förespråkare kan 

studeras i Philip Meilingers Airmen and Air Theory36, där det luftmaktsteoretiska arvet knyts 

ihop med en antologi över modern forskning fram till 2001. 

 

En överblick om den luftmaktsteoretiska diskussionen finns i kapitlet Teorier om luftmakt i 

Jerker Widéns och Jan Ångströms, Militärteorins grunder37.  Begreppsflora, betydelse, 

luftmaktens strategiska kontext och dess moderna applicering avhandlas.  

 

I det nutida luftmaktsteoretiska forskningsläget debatteras hur luftmakt effektivast ska utnyttjas 

som strategisk användning eller som en operativ resurs. John Warden förespråkar strategisk 

                                                 

32 Brecher, Michael & Geist, Benjamin, Decisions in crisis, Berkeley, University of California Press, 1980. 
33 Rodman, David, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”, Israel 

Affairs, vol. 16, 2010, ss.219-233. 
34 Gordon, Shmuel "The air force and the Yom Kippur War: New lessons", Israel Affairs, vol. 6, 1999, ss.221-

237. 
35 Meilinger, Airwar, ss.170-171. 
36 Meilinger, Philip, Airmen and Air Theory: A Review of the Sources, Ft. Belvoir, Defense Technical 

Information Center, 2001.  
37 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, ss.243-273. 
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applicering och att motståndaren ska angripas utifrån ett cybernetiskt perspektiv där 

motståndarens tyngdpunkter, centre of gravity (COG), ska anfallas. Detta ska leda till strategisk 

förändring.38 Warden poängterar också att tiden är kritisk för den anfallande parten, då all 

fördröjning kan innebära att motståndaren kan allokera resurser, finna metoder och risken är att 

den attackerande parten tappar fokus och kulminerar.39  Han förespråkar därför parallella 

attacker mot motståndarens COG.40 Warden avhandlade dessa teorier redan 1995 i The enemy 

as a system41. Teorierna ges en nutida modernare tolkning i Strategy and Airpower42. 

 

Wardens strategiska applicering av luftstridskrafter kritiseras av Colin S Gray i Air power for 

strategic effect43. Gray menar att tankesättet är för linjärt. Dualismen med motståndaren i 

centrum hanteras inte i Wardens teorier, där endast effekter och val av mål avhandlas. 

 

Robert Papes, Bombing to win, är en flerfallsstudie där författaren jämför och granskar olika 

användningsområden för luftmakt. Han är kritiskt till att utnyttja luftmakt för strategisk 

påverkan, då han menar att nationer med moderna ekonomier är redundanta.44 Han förespråkar 

operational interdiction för operativ förlamning och stöd till markförbanden för utnyttjandet av 

luftmakt som tvångsstrategi.45  

 

Luftmakt som tvångsmedel analyseras även av Peter Gray, Air Power and coercion och av 

RAND-institutet i Air Power as a coercive instrument. Han menar att utnyttjandet av luftmakt 

enklare medges politiskt stöd på grund av dess psykologiska inverkan men att denna effekt är 

svårberäknad.46 RAND beskriver amerikanska historiska försök till tvångsåtgärder med 

luftmakt som misslyckade trots militärt övertag. Möjligheten att nå framgång utan större 

förluster gör konceptet användbart i amerikanskt politiskt perspektiv.47  

 

                                                 

38 Warden, John "Strategy and Airpower", Air & Space Power Journal, vol. 25, 2011, s.68-69. 
39 Ibid. s.72. 
40 Warden, John, "The enemy as a system", Air Power Journal, spring edition, 1995, s.54. 
41 Ibid, ss.42-55. 
42 J Warden, "Strategy and Airpower", Air & Space Power Journal, ss.64-77. 
43 Gray, Colin, Airpower for strategic effect, Maxwell Air Force Base, AL, Air University Press, Air Force 

Research Institute, 2012. 
44 Pape, Bombing to win, s.317. 
45 Ibid s.326. 
46 Gray, Peter, "Air power and coercion", The RUSI Journal, vol. 145, 2000, s.37-41. 
47 Byman, Daniel, Waxman, Matthew & Larson, Eric, Air Power As a Coercive Instrument, Rand Corporation, 

1999, s.xiii. 
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Daniel Byman och Matthew Waxman hävdar i artikeln, Kosovo and the great Airpower 

debate,48 att den teoretiska debatten är bristfällig då fokus endast ligger på luftmakten som ett 

enskilt instrument. Värd att nämna är också Peter Fabers Competing Theories of Airpower49. I 

denna artikel analyserar författaren vilka begränsningar debatten och den teoretiska 

appliceringen har.  

 

Slutligen avhandlas Asymmetrisk krigföring i ett luftmaktsperspektiv i boken Asymmetric 

Warfare, redaktör John Andreas Olsen. Olika författare avhandlar asymmetriska förutsättningar 

och Clarke för även fram delar av sina teorier i kapitlet, Small nations and asymmetric 

airpower.50 

 Forskningslucka och uppsatsens bidrag till forskningen  

Forskning om militärstrategisk- och politisk beslutsfattande under de israeliska konflikterna är 

avhandlade såväl som det stormaktspolitiska spelet. Israelisk taktik och operativt utnyttjande 

och effektivitet har också analyserats. Kontroll av luftrummet är en förutsättning för effektivt 

utnyttjande av luftmakt och detta är gediget avhandlat. Forskarna ställer ofta stridskrafterna mot 

varandra för att visa på effektivitet, men en enskild variabel kan rimligen inte förklara 

framgång. Ett holistiskt perspektiv saknas ofta och där kan Clarkes SPOT-teori fylla 

tomrummet i nyttjandet av luftmakt för nationer med begränsade resurser.  

 

Vetenskapliga artiklar har på senare tid avhandlat det israeliska flygvapnets roll och om detta 

har varit den avgörande förutsättningen för den israeliska framgången. Offensiva operationer 

ur ett israeliskt perspektiv har genomgått analyser men inte med Clarkes SPOT-teori i centrum. 

Clarke ser brett på effekterna av offensiv luftmakt ur ett strategiskt perspektiv och ger därmed 

möjlighet till en vidare förståelse av framgång i krig. Forskningsluckan identifieras i studierna 

kring hur en nation med begränsad kvantitet kan nå tillräcklig effekt med luftmakt, för att 

möjliggöra en strategisk förändring utan att söka ett totalt militärt avgörande. Uppsatsen ska 

därmed utgöra en liten pusselbit i debatten i förklaringskraften hos SPOT-teorin och om den är 

relevant för överföring mot nutida eller framtida hotscenarier.  

                                                 

48 Byman Daniel & Waxman, Matthew "Kosovo and the Great Air Power Debate", International Security, vol. 

24, 2000, ss.5-38. 
49 Faber, Peter, "Competing Theories of Airpower: A Language for Analysis", Aerospace Power Chronicles 

1996, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/au/faber.htm [hämtad 17 februari 2018]. 
50 Clarke, "Small nations and asymmetric airpower" Asymmetric Warfare, ss.143-187. 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/au/faber.htm
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2. Teori - SPOT 

  Strategisk luftmakt med begränsade resurser 

Nyzeeländaren Clarke har utvecklat ett teoretiskt koncept för nyttomaximering av luftmakt med 

strategisk effekt. Anfall med stridsflyg ska ge möjlighet att påverka motståndarens högsta 

beslutsfattande ledningsskikt. Clarke har studerat luftmaktsteoretikerna Warden och Pape och 

med stöd av fallstudier, kommit fram till att SPOT är något nationer med begränsade resurser 

bör beakta i sin doktrinära applicering av offensiv luftmakt.51  Nationer ska ställa sig frågan 

vilka förmågor deras luftstridskrafter har och vilken möjlighet detta verkligen innebär.52 Clarke 

argumenterar för att luftmakt, oavsett krigföringsnivå, ska användas för strategisk effekt. 

 

[All air strike action is employed within some strategy, at whatever level…]53 

 

Clarke menar att det strategiska begreppet är omtvistat och det är svårt att kategorisera 

anfallstyper efter effekt.54 Begränsade resurser innebär att luftmakt inte ska styras mot specifika 

uppdragstyper utan ska användas där det bidrar till mest strategisk effekt.55 Samband mellan 

den strategiska målsättningen och anfall måste finnas.56 

 

Clarke bygger sin teori på tre påståenden. För det första måste begränsning av målsättningarna 

i kriget ske då ovillkorlig kapitulering från fientlig sida inte är rimlig i en begränsad konflikt.  

Med begränsade resurser är det svårt att uppnå systemförlamning. Fokus på att simultant anfalla 

olika strategiska mål för total systemkollaps ska undvikas.57 För det andra så bör resurser 

planeras mot strategiska kampanjer som påverkar motståndarens högsta ledning och 

beslutsfattande organ.58 Slutligen ska luftmakt kompletteras med andra militära och politiska 

instrument. Tillsammans ska de bidra till att motståndarens beslutsfattare tvekar, vilket ska öka 

möjligheten till förhandling eller begränsning av deras ambition.59  

 

                                                 

51 Clarke "Small nations and asymmetric airpower", Asymmetric Warfare, ss.143-144. 
52 Clarke, Strategy, air strike and small nations. s.5. 
53 Ibid, s.21. 
54 Ibid, s.27. 
55 Ibid, s.29. 
56 Ibid, s.22. 
57 Ibid, s.105. 
58 Ibid, s.106. 
59 Ibid, s.106. 
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Vidare menar Clarke att olika former av tvångsmakt passar nationer med begränsade resurser 

och han poängterar avsaknaden av en teoretisk ram som inte favoriserar en viss typ av strategi. 

Ett koncept behövs, som beaktar alla perspektiv mot aktuella förutsättningar.60 

Strategisk påverkan  

SPOT innebär att attack med luftstridskrafter används för att påverka motståndarens primära 

målsättningar. Strategin ska vara att projicera diskreta luftoperationer med hög påverkansgrad. 

Målet är ett förändrat beteende hos motståndaren, där ledningsskiktet ska influeras och 

övertygas om behovet av ett förändrat läge.61 För att skapa en högre nivå av strategisk effekt 

som bygger på en förändring i beteende så krävs en bredare förståelse av strategi snarare än 

större förändring av egna förmågor.62  

 

SPOT påverkar motståndaren psykologiskt i stället för att fokusera på den fysiska effekten som 

har en lägre strategisk effekt.63 SPOT innebär att användandet av luftmakt för strategisk 

påverkan då måste ske med få förluster. Nationer med begränsade resurser är intoleranta mot 

utnötning.64 Fortsättningsvis ska SPOT möjliggöra att ta eller återta initiativ. Angrepp från 

luften maximerar handlingsfrihet då angriparen väljer tid, plats och mål. Denna förutsättning 

medger även anpassade riskförhållanden för egen verksamhet. Målet är att störa motståndaren 

så att denne behöver reagera och lägga mer kraft på sin defensiv.65 

 

Clarke menar att SPOT-anfall ger en avskräckande effekt då den doktrinärt söker möjligheter 

inom fulla sfären av medel för tvångsåtgärder. Detta innebär att användaren av SPOT måste ha 

en bra uppfattning om egen möjlig förmåga och kredibilitet. Slutligen är kommunikation 

avgörande om vad som uppfattas vara oacceptabelt och vilket eget engagemang som finns i 

konfliktsituationen.66   

 

För att skapa en hög grad av påverkan så beskriver Clarke att chock tillsammans med tillräcklig 

skadeverkan krävs för psykologisk effekt. Väl synliggjorda anfall tillsammans med hög 

                                                 

60 Clarke, Strategy, air strike and small nations, s.132. 
61 Ibid, s.136. 
62 Ibid, s.136-137. 
63 Ibid, s.153-154. 
64 Ibid, s.155-156. 
65 Ibid, s.157-158. 
66 Ibid, s.161-162. 
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trovärdighet ska påverka beslutsfattarna.  Anfallen får inte försvinna i bruset.67 Chock innebär 

en plötslig och störande psykologisk effekt. Luftmakt erbjuder detta genom en snabb 

applicering och överraskning. Clarke förklarar att skadeverkan måste vara tillräckligt effektfull 

för att visa på engagemang och inte svaghet eller inkompetens. Anfall kan synliggöras genom 

ett exceptionellt utförande och framhävas ytterligare om de blir ett medialt engagemang kring 

attackerna.68 

 

Figur 1- Clarkes ekvation för strategisk påverkan69 

Tempo och egna förluster 

I motsats till Wardens parallella attacker för att åstadkomma strategisk systemförlamning så 

menar Clarke att tempot inte får vara avgörande för aktörer med begränsade resurser. Valen av 

anfallsmål ska också skapa möjlighet till operativ påverkan.  Detta är möjligt på lägre nivå 

genom att åstadkomma operativ förlamning under förutsättningar som passar egen verksamhet. 

De förmågor som kan utföras väl ska utnyttjas och tempot anpassas efter detta.70 SPOT-teorin 

gör också gällande att höga förlustsiffror i anfallen kan ha motsatt effekt då det innebär en 

moralisk seger för motståndaren.71 

Asymmetrisk respons och eskalering 

SPOT-teorin förordar asymmetriska anfall. Där motståndaren förväntar sig ett motanfall 

kommer denna att vara väl försvarad. Där anfall sker symmetriskt måste detta vara ett medvetet 

och önskat val. Det får inte vara en automatiserad process som är förutsägbar.72 

 

Utnyttjandet av luftmakt kräver noggrann planering av asymmetriska anfall då felaktigheter 

kan medföra eskalering av konflikten, något som oftast gynnar den förmågestarka parten i 

konflikten.73 Möjligheten att operera asymmetriskt kan begränsas av legala formaliteter och 

doktrinära resonemang.74 Nationer bör undvika att förstora eller intensifiera konflikten. Vid 

                                                 

67 Clarke, Strategy, air strike and small nations. s.139. 
68 Ibid, ss.140-141. 
69 Ibid, s.140. 
70 Ibid, ss.138-139. 
71 Ibid, ss.140-141. 
72 Ibid, ss.141-142. 
73 Ibid, s.145. 
74 Ibid, ss.142-143. 
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begränsade resurstillgångar kan utnötning leda till tidig kulmination. Kostnadsaspekten är en 

anledning men intensifieringen kan också innebära att internationellt stöd uteblir. 

Sammanfattningsvis bör nationen beakta och resonera kring behovet av eskalering i varje 

enskilt fall.75  

Strategisk kommunikation 

Kommunikation är en vital del av tvångsmakt. Det är viktigt att klarlägga sina intentioner så att 

dessa inte feltolkas. Vid taktiska anfall mot militära mål är intentionerna relativt klara men vid 

anfall för strategisk påverkan kan anfallen behöva accentueras med en effektiv dialog. I SPOT-

teorin belyses behovet att motståndarens ledning kan behöva en möjlig flyktväg. Där möjlighet 

finns för beslutsfattare att förenkla eller förbättra sin situation genom medgivande eller 

eftergifter kan detta innebära möjligheter till framgång. Koordinering mellan attackanfall och 

kommunikation anses viktig för framgång och detta kan förberedas redan under fredstid.76 

 Kritik mot Clarkes SPOT-teori 

Clarke menar att luftmakten inte enskilt kan åstadkomma den strategiska effekt som innebär att 

motståndaren ändrar uppfattning. Den ska vara ett supplement till den allomfattande effekt som 

genomförs för att påverka motståndaren maktelit.77 Philip Meilinger medger att Clarkes teorier 

är intressanta men att det nästan bara är sunt förnuft att luftmakt påverkar så som Clarke 

beskriver det. Han fortsätter med att det endast finns begränsat empiriskt stöd för att bevisa att 

påverkan på strategiskt ledarskap verkligen fungerar. Om problemet endast är att påverka 

ledarskapet så innebär detta att det bara är en fråga om vilka mål som ska anfallas.78 Av detta 

resonemang skulle Clarkes tankegångar alltså kunna tolkas som en variant av Wardens teorier 

utan parallell implementering. 

 Från teori till hypotes  

Teoribildningen som beskrivits i kapitlet utgör en grund för hur luftmakt kan appliceras i 

konflikter och den kan därmed sätta ramar för både doktriner och framtida ställningstaganden 

avseende förmågeutveckling. Resurserna som krävs för att bygga upp förmåga att med flyg 

                                                 

75 Clarke, Strategy, air strike and small nations, ss.145-146. 
76 Ibid, ss.147-148. 
77 Ibid, s.106. 
78 Meilinger, Philip "Strategy, Air Strike and Small Nations", Aerospace Power Journal, vol. 14, 2000, s.120. 
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kunna genomföra operationer av den typ som diskuteras i studien är väldigt omfattande även 

om kvantiteten är begränsad.  

 

Clarkes SPOT-teori med psykologisk och strategisk påverkan i alla krigsföringsnivåer ska 

användas för se om den kan förklara framgång i det israeliska narrativet. Faktorer som påverkar 

stridsförloppen och utgången i krig är naturligtvis många fler än de som operationaliseras i 

denna uppsats. Detta beaktas i diskussionen och slutsatserna av analysen.  

Framgång och påverkande variabler 

Teorin operationaliseras för att skapa variabler och indikatorer som ska stödja författaren i 

analysen. Beroende variabel är nivån av framgång i krigen. Clarke beskrev att varje anfall 

oavsett hur det genomförs är strategiskt betingat. Nivån av framgång är om någon positiv 

alternativt negativ strategisk effekt ges av anfallet.79  

 

Flertalet oberoende variabler har identifierats i SPOT-teorin. Dessa används i analysen och 

utgör central det av granskningen i denna uppsats. Primärt är strategisk effekt genom 

psykologisk påverkan, inkluderande chock, nivå av skadeverkan och synliggörande central i 

teorin. Här är det intressanta hur anfallen genomförs och dess utfall samt hur situationen 

upplevs. Utöver detta påverkas motståndaren genom asymmetrisk respons inkluderande en 

behovsanpassad eskalering. Viktiga faktorer är tempo, förlustminimering och hur anfallen 

anpassas i förhållande till valda anfallsmål. Teorin gör också gällande att planering och överlagt 

agerande i offensiven är väsentlig. Slutligen ger en avsiktlig strategisk kommunikation i 

samband med luftoperationerna möjlighet till bättre strategisk effekt. 

 

Grundläggande förutsättningar som påverkar förloppen är nivå av luftrumskontroll om 

motståndaren överhuvudtaget har möjlighet att verka eller motverka luftoperationerna. Dessa 

förutsättningar måste tas i beaktande vid analys av luftoperationerna i uppsatsen och kommer 

att noteras men inte analyseras djupare på grund av uppsatsens begränsade omfång. 

                                                 

79 Se definition av framgång i Centrala begrepp. (kap 1.5) 
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Hypotesgenerering 

För att kanalisera uppsatsens teorigranskande frågeställning mot den empiriska undersökningen 

skapas hypoteser.  Hypoteserna är skrivna utifrån det israeliska perspektivet och grundar sig i 

SPOT-teorin. De ska under analysen prövas mot data från respektive krigsfall och tillsammans 

ge svar på uppsatsens frågeställning. 

 

Hypotes-1: Israel genomförde offensiva luftoperationer för att ta initiativ och nå strategisk 

effekt direkt eller genom operativ förlamning. 

 

Hypotes-2: Israel anpassade ambitioner och tempo samt minimerade förluster i 

luftoperationerna i samband med anfall. 

 

Hypotes-3: Israel påverkade motståndaren psykologiskt genom offensiva flygoperationer med 

effektiv verkan som synliggjordes och frambringade chock. 

 

Hypotes-4: Israel genomförde planerade asymmetriska anfall med avvägd eskalering och 

doktrinär koppling. 

 

Hypotes-5: Israel använde strategisk kommunikation för att öka effekten av sina offensiva 

luftoperationer. 
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3. Metod  

 Vetenskapsteoretisk utgångpunkt 

För att möjliggöra förklaringsambitionen för framgång i israelisk användning av offensiv 

luftmakt så genomförs fallstudier. Sexdagarskriget och Yom-Kippurkriget analyseras utifrån 

SPOT-teorin. För att svara på frågor som hur och varför så anses fallstudier vara en bra 

vetenskaplig metod, då fokus ligger på situationer där forskaren inte har kontroll över 

skeendet.80 Det är rimligt att granska SPOT-teorin under dessa specifika krigsfall för att 

beskriva hur luftmakt användes men främst varför utfallet blev positivt. En teorigranskande 

fallstudie innebär att teorin är i centrum.81 SPOT-teorin har i föregående kapitel konkretiseras 

genom hypoteser. Dessa ska prövas mot det empiriska materialet. Resultatet kan stärka 

teoribildningen och ge möjlighet till analytisk generalisering.82 

 

En kvalitativ analysmetod används och valet av två krigsfall är en förutsättning för ställa teorin 

mot olika händelser. Ambitionen är att jämföra om och hur de oberoende variablerna påverkar 

utfallet i respektive fall och i denna uppsats analyseras två fall utifrån mest lika-design. Det 

innebär att det strategiska valet av fallen i studien ska medge att så många oberoende variabler 

som möjligt är konstanta i jämförelsen dem emellan. Designen medger fokus på kausala 

samband som är intressanta utifrån teoribildningen och dessutom minskar antalet alternativa 

förklaringar till utfallet.83  

Val av fall – Framgång genom luftmakt 

Sexdagarskriget och Yom-Kippurkriget är valda utifrån mest lika design vilket medger två 

unika situationer med möjlighet till konstanta variabler. Fallstudier gör sig bra på situationer 

där det finns fler variabler än datamätningspunkter. I krig är de kausala sambanden många och 

komplexa att analysera och därför är det i detta fall bra om många av förhållanden är lika.84 I 

de israeliska krigsfallen är motparterna involverade i en liknande konflikt med endast ett antal 

års mellanrum. De geografiska och strategiska förhållandena är nästan identiska.85 Vad som 

                                                 

80 Yin, Robert & Nilsson, Björn, Fallstudier, Malmö, Liber, 2007. ss.26-27. 
81 Esaiasson Peter, et al. Metodpraktikan, Stockholm, Norstedts juridik, 2012, s.41. 
82 Yin & Nilsson, Fallstudier, s.28. 
83 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s.102-103. 
84 Yin & Nilsson, Fallstudier. s.32. 
85 Stephens, Alan, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.217. 
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dock skiljer fallen åt är att de initiala förhållandena. Israel anfaller först i början av 

Sexdagarskriget men får försvara sig vid utbrottet av Yom-Kippurkriget. Analysenheterna och 

de doktrinära förutsättningarna har liten variation vilket ökar trovärdigheten i den teoretiska 

analysen. 

 

Beroende variabel är känd utifrån det historiska perspektivet. Utfallet i båda konflikterna är en 

israelisk framgång. Efter både Sexdagarsdagarskriget och Yom Kippurkriget upplevdes en 

positiv förändring i omvärldsförutsättningarna, med ett skifte i den militära maktbalansen 

mellan Israel och de arabiska grannländerna. Resultatet av den militära utveckling som skett 

under krigen innebar ett minskat hot mot Israels existens och värderingar.86 Sammantaget så 

utgör detta en framgång för Israels militära agerande. Även om luftoperationerna under de 

undersökta krigen inte enskilt avgjorde konflikterna så var luftstridskrafterna en del av de 

avgörande förutsättningarna för framgång, varför närmare undersökning är relevant.87  

 

Framgången och värderingen av de teoretiska variablerna under studien är inte polära utan 

fallen ska granskas utifrån en subjektiv skala där teorin mer eller mindre kan förklara utfallen.88 

Empiriskt material och källkritisk diskussion 

Berättande och beskrivande historiska publikationer har används för att skapa en bild av 

händelseförloppen. Monografer och forskningsartiklar författade i närtid till krigsfallen har 

analyserats. Detta gäller både konfliktens militära genomförande såväl som den politiska 

beslutsprocessen. Närheten till konflikterna är viktig samtidigt som förutsättningar finns att 

förståelsen och analysen av fallen utvecklats med tidens gång. Ytterligare vetenskapliga artiklar 

och flyghistoriska analyser har därför använts för att bekräfta tidigare forskning, för att få fler 

perspektiv på krigsfallen samt för att sammanställa synen på konflikterna ur ett perspektiv där 

ny information blivit tillgänglig. 

 

I dokumentation där vetenskapligheten kan ifrågasättas har informationen använts restriktivt 

för att bekräfta reaktioner samt för att förstå sammanhang. Sammanställda intervjuer av 

egyptiska militärer används för att få en bild av psykologiska reaktioner. Väl medveten om 

                                                 

86 Brecher & Geist, Decisions in crisis, ss.325-326. 
87 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.219. 
88 Esaiasson et al., Metodpraktikan. ss.140-141. 
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tendensiös beskrivning i memoarer så används dessa i begränsad omfattning med detta i åtanke. 

Ingen dokumentation har analyserats för att granska syriskt, irakiskt eller jordanskt perspektiv. 

Detta påverkar validiteten, men begränsat empiriskt material och ambition har gjort att detta 

inte prioriterats. 

 Operationalisering teori och metod  

Kapitlet beskriver hur undersökningen är tänkt att genomföras för att möjliggöra kritisk 

granskning men också för att skapa förståelse för hur analysen genomförs. 

Forskningsdesign  

Forskningsdesignen innebär att en hypotesvärdering ska ske genom kvalitativ analys av 

empirisk forskning från krigsfallen. Denna värdering ska sedan ge svar på forskningsfrågan. 

Tillsammans med diskussionen i slutet av uppsatsen så ska detta ge återkoppling mot SPOT-

teorin. 

Hypotesprövning, variabler och indikatorer 

Uppsatsens ansats är teoriprövande och i det teoretiska ramverket identifieras oberoende 

variabler som operationaliseras för att möjliggöra en teoretisk förklaring av de två valda 

krigsfallen.  Den teorianknutna forskningsfrågan medger inte förutsättning för att veta vad som 

ska studeras i empirin. Hypoteser genereras från SPOT-teorins oberoende variabler och för att 

fokusera frågeställningarna mot det som ska undersökas. Hypoteserna ska med teorins hjälp 

stödja tillvägagångssättet för att finna intressant empirisk data.89 De ska specificera och 

avgränsa teorin samt avgöra vad det är som ska mätas.90 

 

Uppsatsens beroende variabel är framgång med luftmakt i krig. Hypoteserna som ställs upp ska 

stödjas eller förkastas genom applicering på krigsfallen. De används som indikatorer för att 

identifiera relevant information och möjliggöra en kvalitativ analys av empirin. Hypoteserna 

bygger upp analysen och det är den samlade värderingen av dessa som ska besvara uppsatsens 

forskningsfråga.  

                                                 

89 Yin & Nilsson, Fallstudier, s.40. 
90 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s.38. 
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Figur 2- Variabler, indikatorer och hypoteser i forskningsdesignen 

 Analysverktyg  

Den empiriska undersökningen stöds av ett analysverktyg. Kvalitativ analys av empirin sker 

med stöd av hypoteserna och dess identifierade indikatorer. Det ger möjlighet att finna kausala 

mekanismer som ska användas för att med teorin förklara framgång. Analysnivån är operativt 

utnyttjande av luftmakt och dess operativa och strategiska effekt. Stridseffektiviteten på lägre 

taktisk- eller stridsteknisk nivå är endast intressant om den påverkar högre nivåer.  

 

Verktyget gör att analysen blir strukturerad och säkerställer fokus mot de teoretiska 

förutsättningarna som ska förklara utfallet. Analysverktyget och de kvalitativa mätvärdena i 

denna används endast som stöd för uppbyggnaden av analys och diskussion i 

hypotesgranskningen. Den kommer inte att presenteras i resultatet. 

 

 

Figur 3- Analysverktyg med indikatorer och mätvärden  
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 Validitet och reliabilitet  

Trovärdighet och tillförlitlighet är viktigt för forskningsresultatet. Resultat och slutsatser från 

studien ska kunna beläggas och därför måste begreppsvaliditeten vara hög. En dålig teoretisk 

operationalisering med ogenomtänkta indikatorer kan innebära systematiska mätfel varje gång 

analysverktyget används.91 Kritiken mot fallstudier som denna uppsats är att forskaren inte 

formulerar tillräckligt bra mått i operationaliseringen eller att insamlingen av data sker genom 

subjektiva bedömningar.92  

 

Hypotesprövningen i denna uppsats är en sammanställning av mätvärdena för förekomst 

tillsammans med en subjektiv bedömning i analysen. Denna subjektiva bedömning måste 

möjliggöras om empiriskt data inte finns tillgängligt. Författaren är medveten om att den 

subjektiva bedömningen kan kritiseras och tar detta i beaktande vid återkoppling mot teori och 

dess förklaringskraft. För att den subjektiva analysen ska vara mer heuristisk i sitt 

förhållningssätt sker diskussionen utifrån att det aldrig är en enskild variabel som påverkar 

utfallet utan att det är flera kausala mekanismer som samverkar. Den subjektiva 

variabelvärderingen kan förklara utfallet i en specifik situation men kanske inte då tar hänsyn 

till många av alternativa förklaringsmöjligheter som inte synliggjorts. Detta beaktas i 

resultatanalysen, där alternativa förklaringar diskuteras. Den interna validiteten innebär att 

förklaringen är möjlig i det enskilda fallet men kanske inte i en generell hållbar slutsats. Den 

externa validiteten hanterar möjligheten att applicera resultaten på andra situationer än just de 

undersökta fallen.93 Författaren begränsar generaliseringen av resultatet på grund av 

subjektiviteten i analysen.  

 

Resultatvaliditeten är avgörande för kvalitén på uppsatsen. Denna beskriver om forskaren mätt 

det som verkligen skulle mätas. Analysverktyget är ett stöd för att hantera detta problem. 

Förutom begreppsvaliditeten så spelar reliabiliteten en avgörande roll.94 Systematisk 

användning av analysverktyget i samband med dokumentation samt metodologiska handböcker 

för stöd har utnyttjats för att undvika dessa felaktigheter. Uppbyggnaden av uppsatsen, från 

teori till analys, har skett genom en strikt metod. Tillsammans med flertalet empiriska källor 

begränsas reliabilitets- och validitetsproblemen, men omintetgör dem inte.  

                                                 

91 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s.58. 
92 Yin & Nilsson, Fallstudier, s.55. 
93 Ibid, ss.56-57. 
94 Ibid, s.63. 



Henrik Lahti, HSU 16-18 2018-02-26 Sida 23 av 47 

D-uppsats Krigsvetenskap 

 

 

 

4. Analys och resultat  

 Inledning  

Analysen av Sexdagarskriget och Yom-Kippurkriget kommer att genomföras i tre steg. Varje 

underkapitel är en jämförelse mellan de båda krigen med fokus på var och en av hypoteserna. 

Efter varje empirisk jämförelse sker analys genom hypotesprövning. Sammanvägningen av 

hypotesprövningen ska sedan ge slutligt resultat och svar på forskningsfrågan. 

 Jämförande analys av Sexdagarskriget och Yom Kippurkriget  

Initiativ genom strategisk effekt eller operativ förlamning  

Sexdagarskriget: 

Israeliska regeringen gav på morgonen den 5 juni, 1967, IAF tillstånd att genomföra ett 

förebyggande flyganfall mot Egypten och Sexdagarskriget utbryter.95 Operation Moked innebar 

anfall mot rullbanor och flygplan på militära flygbaser. Egyptiska flygstridskrafterna sågs som 

motståndarens COG.96 Flygbaserna gjordes obrukbara och ett antal radarstationer anfölls.97 18 

egyptiska flygfält och över 300 fientliga flygplan på marken förstördes. Anfallen krävde 18 

israeliska förluster.98 

 

Syrien och Jordanien svarade och anföll Israel med attackflyg, men utan signifikant effekt.99 

Israel anföll jordanska flygbaser inklusive Ammans internationella flygplats. Av 24 jordanska 

stridsflygplan förstördes 18 och ytterligare fyra skadades.100 IAF attackerade även Damaskus 

flygplats och fyra andra syriska flygbaser. Nästan samtliga syriska stridsflygplan förstördes på 

marken.101 Även en irakisk flygbas anfölls och trots långa avstånd så bekämpades 31 irakiska 

flygplan på marken och i luften.102  

                                                 

95 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.222. 
96 Stephens, "Modelling Airpower" in Air Power Applied, s.238 
97 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.222. 
97 Ibid, s.222. 
98 Ibid, s.222. 
99 Pollack, Kenneth "Air Power in the Six-Day War", Journal of Strategic Studies, vol. 28, 2005, s.474. 
100 Ibid, s.475. 
101 Ibid, s.474. 
102 Ibid, s.475. 
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Efter de initiala anfallen i Sexdagarskriget engagerades egyptiska luftvärnsrobotförband 

utrustade med ryska SA-2 som försvarades med tunga luftvärnsbatterier, ZSU-57-2103. Nio av 

27 eldenheter förstördes.104 Anfall mot syriska luftvärnssystem var inte framgångsrika trots att 

dessa nätverk reducerats under slutet av konflikten. De egyptiska och syriska integrerade 

luftvärnssystemen försämrade möjligheterna för IAF att genomföra direkt flygunderstöd över 

stridsfälten. Trots att israelerna hade luftherravälde tidigt i kriget så hade de inte fullständig 

frihet över frontlinjerna på stridsfälten.105  

 

Fortsatt israelisk krigföring under Sexdagarskriget skedde improviserat och flygunderstöd 

fördelades efter behov till de olika markförbanden.106 Markstriderna avgjordes den 5-6 juni men 

IAF koncentrerades mot dessa först under den senare delen.107 Anfall gjordes istället mot 

arabisk logistik och bakre förbandsenheter.108 Dessa indirekta anfall hann inte ge effekt innan 

kriget avslutats.109 De israeliska attackuppdragen medgav att stridande enheter hindrades från 

att nå frontonerna för understöd.110 Arabiska frontförband påverkades inte nämnvärt då de 

försvarades med luftvärn.  Däremot ökade bekämpningarna när de under reträtt hamnade i fokus 

för IAF.111  De flesta fordon som bekämpades av IAF var mjuka mål och endast två procent av 

fientliga stridsvagnar förstördes från luften.112  IAF hade varken utvecklad infrastruktur för 

koordinering eller tillräcklig mängd flygplan för att effektivt engageras i direkt flygunderstöd 

till framryckande markförband.113  

 

Yom-Kippurkriget: 

Vid Yom-Kippurhögtiden, eftermiddagen den 6 oktober 1973, anfölls Israel av 222 egyptiska 

och 60 syriska attackflygplan.114 Egypterna attackerade flygbaser, luftvärnsbatterier och 

kommandocentraler. Syrierna anföll israeliska försvarspositioner för att kunna avancera med 

egna markförband.115 IAF reagerade dagen efter genom operation Tagar. Luftvärnssystem vid 

                                                 

103 Stephens, "Modelling Airpower" in Air Power Applied, s.239. 
104 Gordon, "Air Superiority in the Israel-Arab wars, 1967-1982", A History Of Air Warfare, s.134. 
105 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.227. 
106 Van Creveld, Command in war, s.200. 
107 Pollack, "Air Power in the Six-Day War", s.477. 
108 Ibid, s.478. 
109 Ibid, s.485. 
110 Ibid, s.490. 
111 Ibid, s.482-483. 
112 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.223. 
113 Ibid, s.222. 
114 Bregman, Ahron Israel's wars, London, Routledge, 2002. ss.129-130. 
115 Stephens, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.258. 
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Suezkanalen och åtta flygbaser i närheten anfölls i en förberedande attack med 80 flygplan. Två 

flygplan förlorades och fyra flygfält oskadliggjordes för operativt bruk. Tagar avbröts dock och 

istället fokuserades anfall mot den norra fronten där det syriska hotet upplevdes större.116  

 

Även under Yom Kippurkriget var den israeliska luftdoktrinen att snabbt slå ut 

luftvärnsrobotsystem för att skapa luftherravälde.117 Syriska luftvärnssystem skulle bekämpas 

genom operation Dugman 5. Mobilt luftvärn kunde inte effektivt bekämpas på grund av dålig 

mållägesinformation.118 Av 39 luftvärnssystem på 25 positioner bekämpades endast ett 

luftvärnsrobotbatteri och ytterligare ett skadades. IAF ådrog sig sex nedskjutna flygplan.119 

Anfall mot syriska och egyptiska luftvärnssystem avbröts efter detta och understöd till 

markförband blev istället primär uppgift.120 IAF uppträdande begränsades till att områden där 

egyptiska luftvärnssystem inte kunde verka.121  IAF gjorde även försök att anfalla egyptiska 

flygplan på marken med dåliga resultat då ökat skydd på baser och rullbanor gjorde anfall 

ineffektiva.122  

 

Israeliskt attackflyg genomförde under Yom Kippurkriget uppdrag för att, gemensamt med 

markstridskrafterna, stoppa eller splittra egyptiska förband.123  IAF kunde på grund av 

luftherravälde över Sinai anfalla egyptiska styrkor när de inte hade skydd av eget luftvärn.124 

Direkt flygunderstöd och flyganfall på djupet gav mest effekt på Golanfronten där den syriska 

pansaroffensiven hindrades.125 Högt tempo i understöd och attackuppdrag möjliggjorde effekt 

men den syriska offensiven stoppades inte förrän stridsvagnsförband i reserven kom till 

undsättning. Antalet flyganfall kunde då minskas för att spara resurser.126 Av totalt 11 200 

genomförda flygpass så var ungefär en tredjedel direkt flygunderstöd eller attackanfall. 

Eftersom Israel inte mobiliserat tvingades IAF att fylla upp i luckorna i det israeliska försvaret. 

Förutsättningarna var att markunderstödet då genomfördes under intensiv beskjutning från 

                                                 

116 Bar-Joseph, The watchman fell asleep, ss.219-220. 
117 Gordon, "The air force and the Yom Kippur War: New lessons", ss.221-223. 
118 Bar-Joseph, The watchman fell asleep, ss.221-222 
119 Ibid. s.146 
120 Bar-Joseph, The watchman fell asleep. s.223 
121 Rodman, David, "Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom Kippur War", Defence 

Studies, vol. 15, 2015, s.172. 
122 Gordon, "Air Superiority in the Israel-Arab wars, 1967-1982", A History Of Air Warfare, s.147. 
123 Rodman, "Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom Kippur War", s.170. 
124 Bregman, Israel's wars, s.138. 
125 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.228 
126 Ibid. s.225 
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marken.127 Den 15 oktober genomförde Israel en motoffensiv på marken där delar av den 

egyptiska luftvärnstäckningen i området förstördes. IAF kunde då verka obehindrat och 

stridsvagnsförbanden hade lyckats lokalt etablera luftöverlägsenhet i området.128  

Analys Hypotes-1  

Israel genomförde offensiva luftoperationer för att ta initiativ och nå strategisk effekt direkt 

eller genom operativ förlamning. 

 

Analysen av krigens inledningar ger att det israeliska anfallet 1967 gav operativ förlamning 

som fick följder för egyptisk krigföringsförmåga. Anfallen genomfördes enligt SPOT för att nå 

strategisk påverkan även om målsättningen operativt var att skapa luftherravälde. Välplanerade 

uppdrag med anpassat tempo, ambition och förhållandevis få förluster medförde israeliskt 

initiativ och hög strategisk effekt.  

 

När IAF under Yom-Kippurkriget försökte åstadkomma samma sak lyckades inte anfallen, då 

de fientliga luftvärnssystemen blivit mer effektiva. Därmed gjordes också bedömningen att inte 

attackera flygbaser i samma omfattning som under Sexdagarskriget då det utökade skyddet 

påverkade effekten negativt. Skillnaden var att Israels plan för att återta initiativ tillintetgjordes 

då fokus skiftades från den södra till den norra fronten. Israel följde inte någon enhetlig plan 

för anfall med strategisk effekt i åtanke. Synergin med operativ förlamning av motståndarens 

luftförsvar uteblev när anfallen avbröts. Tempot var dessutom för högt och tillräcklig 

flygoperativ planering genomfördes inte. Försöken att återta initiativet ledde till kraftsplittring 

mellan de olika fronterna under inflytande av den politiska ledningen.129 Analysen identifierar 

att en direkt politisk styrning gjordes av de operativa förbanden. Denna styrning kunde inte 

motiveras vare sig operativt eller taktiskt. Ambitionen att nå strategisk effekt för förlamning av 

operativa luftförsvarsförband stödjer SPOT-teorin, men operativ förlamning inträffade inte. 

 

Under Sexdagarskriget resulterade sekventiella anfall mot Jordanien och Syrien i ytterligare 

strategisk effekt, då operativ förlamning av både de ländernas flygstridskrafter uppnåddes. 

                                                 

127 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.225 
128 Stephens, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.260. 
129 Safran, Nadav, "Trial by Ordeal: The Yom Kippur War, October 1973", International Security, vol. 2, 1977, 

ss.149-150. 
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Anfallen under Sexdagarskriget var inte mindre riskfyllda än under Yom-Kippurkriget men 

attackerna gav bättre resultat.  

 

IAF uppträdde under båda krigen i markunderstödsrollen. Ineffektiviteten mot stridsvagnar var 

något som identifierats redan under Sexdagarskriget och understödet innebar ett symmetriskt 

utnyttjande, vilket hade ringa påverkan för operationen eller strategin. Den fysiska verkan av 

direkt flygunderstöd gav ingen strategisk effekt när stridsvagnar inte bekämpades effektivt. 

SPOT-teorin stöds inte när ingen strategisk påverkan uppnås.  

 

Yom-Kippurkrigets gemensamma anfall där den egyptiska frontlinjen penetrerades skapade 

möjlighet för effektivt utnyttjande av stridsflyget. Detta medgav att Israel återtog initiativet. Då 

Israel dessutom undvek hotet av luftvärnssystemen minskade även förlusterna. När trycket 

försvann på den norra fronten kunde de fokusera sina luftstridskrafter mot den södra. Detta var 

inte på grund av effektiviteten i anfallen utan på grund av markoffensivens framgångar. På 

grund av dessa lyckade anfall kunde mer metodiska anfall ske mot det arabiska understödet. 

Även om detta inte gav direkt strategisk effekt så blev resultatet operativa fördelar med 

begränsningar för fientliga förstärkningar av markstridskrafterna. Samma typer av anfall skedde 

med liknande resultat under Sexdagarskriget. Bedömningen är att det gav en viss nivå av 

strategisk påverkan när understöd och logistik lamslås, även om den inte direkt påverkade 

krigsföringsförmågan så påverkade det den strategiska planeringen av denna och detta stödjer 

SPOT-teorin. Tillvägagångssättet för anfall av mål stöder också SPOT-teorin när IAF 

genomförde anfall där de var mest effektiva. 

 

Israel sökte och nådde strategisk effekt enligt SPOT-teorin vid genomförandet av flyganfall 

enligt förberedd plan och genom överraskning. Initiativ togs och motståndaren förlamades 

delvis operativt, då de offensiva operationerna fokuserades och var tillräckligt kraftfulla för att 

penetrera fientliga luftvärnssystem. Alternativt nåddes framgång då motståndaren inte hade 

skydd av eget flyg eller luftvärn. Gemensamma operationer band upp IAF men effekter från 

markförbandens strider gjorde även att IAF kunde fokusera mot anfall på djupet.  

 

Hypotesen från SPOT- teorin kan delvis förklara framgången i utfallen även om intentionerna 

inte alltid var i linje med denna. 
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Ambitioner, tempo och minimerande av förluster   

Sexdagarskriget: 

I anfallet mot Egypten under Sexdagarskriget förlorade Israel 18 av 250 tillgängliga flygplan.130 

Endast ett flygplan sköts ned under anfallen mot Syrien och Jordanien.131 I dueller mot fientliga 

luftvärnsförband förstördes nio av 27 eldenheter med endast två egna förluster.132   

 

Tempot i anfallen i Sexdagarskriget mot de tre fronterna avvägdes så att Syrien inte anfölls fullt 

ut förrän efter det att striderna mot Egypten och Jordanien vunnits. Israel hade då fortfarande 

150 stridsflygplan tillgängliga.133 Majoriteten av det direkta flygunderstödet och 

attackuppdragen under Sexdagarskriget genomfördes efter att luftherravälde åstadkommits.134  

IAF begränsade sin verksamhet till dagen och användes i liten utsträckning under mörker.135 

 

Yom-Kippurkriget: 

Inte heller under Yom Kippurkriget utnyttjades IAF under mörker. En av anledningarna var att 

sensorer för mörkeranfall saknades.136 Förutsättningarna var en av anledningarna till att IAF 

hade möjlighet till ett bättre operationstempo. IAF hade 85 procents flygplanstillgänglighet i 

jämförelse med arabernas 60 procent.137 

 

IAF kunde inte koncentrera sina flygförband mot samma målsättning. Detta medförde att kritisk 

massa inte kunde upprätthållas i vissa operationer.138 Under Yom-Kippurkriget förlorade IAF 

majoriteten av de 110 nedskjutna flygplanen och helikoptrarna till fientligt luftvärn.139 Israel 

hade 390 stridsflygplan tillgängliga under Yom-Kippurkrigets början men hade redan efter ett 

par dagar förlorat 28 och ytterligare skadat 47, totalt 19 procent.140  

                                                 

130 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.222. 
131 Pollack, "Air Power in the Six-Day War", s.474. 
132 Gordon, "Air Superiority in the Israel-Arab wars, 1967-1982" A History Of Air Warfare, s.134. 
133 Pollack, "Air Power in the Six-Day War”, s.476. 
134 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.222. 
135 Luttwak & Horowitz, The Israeli Army, s.279. 
136 Ibid, s.371. 
137 Stephens, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.261. 
138 Gordon, "The air force and the Yom Kippur War: New lessons", ss.227-236. 
139 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.224. 
140 Van Creveld, The age of airpower, s.308. 
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Analys Hypotes-2  

Israel anpassade ambitioner och tempo samt minimerade förluster i luftoperationerna i 

samband med anfall. 

 

Resultatet var mer framgångsrikt i Sexdagarskriget då färre förluster krävdes för framgång. 

Detta trots att det israeliska flygvapnet nästan fullt ut kunde agera från sina flygbaser i båda 

krigsfallen. Israel tilläts under Sexdagarskriget att hålla eget tempo i anfallen och stressades 

inte till att överutnyttja sina resurser. De offensiva luftoperationerna var gjorda med hänsyn till 

förmåga och ambition i förhållande till egna resurser och målsättning. Högre förlustsiffror hade 

förmodats, men kalkylen var rimlig i förhållande till målsättningarna och var dessutom enligt 

doktrin. Detta stödjer SPOT-teorin för anpassning. 

 

Under Yom Kippurkriget uteblev verkanseffekten, då kraftsamling inte skedde i anfallen. Den 

höga ambitionen att anfalla luftvärnssystem med målsättningen att lamslå fientligt luftförsvar 

misslyckades. Förlusterna ökade och tillgängligheten på flyg blev kritisk. Framgången uteblev, 

då tempo och förluster inte anpassades mot målsättningar och effekter. Ambitionen att snabbt 

avgöra gjorde att IAF fokuserade på parallella operationer istället för sekventiella och 

fokuserade anfall för operativ lamslagning. Det tog för lång tid att anpassa ambitionen och 

förlusterna blev då märkbara. Israel agerade inte enligt SPOT-teorin, men den stöds indirekt 

när metodiken medför motgång. 

  

Hög tillgänglighet för IAF underlättades i bägge krigen av att mörkertimmarna kunde användas 

för återhämtning. En minskad ambition för att säkerställa återhämtning under dessa timmar 

varje dygn. Detta medgav fortsatt hög tillgänglighet, då det fanns begränsad tillgång på flygplan 

och piloter. Tillvägagångssättet visade att Israel anpassade ambitionerna vilket bekräftar denna 

del av SPOT-teorin. 

Effektiv psykologisk påverkan  

Sexdagarskriget: 

Effektiv bekämpning av mjuka mål innebar begränsningar för motståndaren under 

Sexdagarskriget. En psykologisk effekt indikerades, snarare än fysisk påverkan på 
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krigföringsförmågan.141 Detta bekräftades då jordanska källor meddelade att deras förband 

anfölls från luften så fort de förflyttade sig. Trots att endast 95 företag riktades mot detta område 

under hela dygnet.142 IAF initierade förvirring och panik hos de arabiska arméerna under 1967 

vilket ledde till förlamning, demoralisering och nära nog ett totalt sammanbrott under deras 

reträtt.143 De bortförklarade sitt eget tillkortakommande på de israeliska flygoperationerna 

snarare än på egna begränsningar.144 Den psykologiska effekten gjorde att soldater övergav sina 

fordon eller blev tillräckligt påverkade för att fortsättningsvis inte kunna verka. Jordanska 

styrkor vid Jerusalem blev anfallna av IAF, men trots få förluster blev effekten demoraliserande 

och förbandet retirerade.145 I själva verket så spelade endast IAF en sekundär roll i 

markstriderna i Sexdagarskriget och i vissa fall deltog de överhuvudtaget inte.   

 

[The IAF was very important. . .but not so much for the ground battles.] 146 

 

Den israeliska förmågan inverkade även på egyptisk och syrisk krigsplanering och rädslan för 

israeliska flyganfall gjorde att de tyngde ned sina enheter med stor mängd luftvärn.147 Den 

psykologiska effekten under Sexdagarskriget resulterade inte bara i taktisk förlamning på de 

stridande enheterna men även den högre operativa ledningen och det politiska ledarskapet i 

Egypten.148 Den egyptiska reträtten initierades av den irrationellt tänkande överbefälhavaren 

Amer. Enligt uppgift ska han ha beordrat till reträtt den 6 juni trots att försvarsstyrkor inte lidit 

några större förluster.149 Egyptens president Nasser genomförde ett antal stressade beslut som 

att skylla på amerikanskt stöd till Israel. 
150 

 

[In the face of this disastrous situation, the general command and the 

air force command went into a state of paralysis and were unable to 

think or plan a response.]151 

 

                                                 

141 Pollack, "Air Power in the Six-Day War”, s.472-473. 
142 Ibid, s.480. 
143 Ibid, s.485. 
144 Ibid, s.472. 
145 Israeliska Generalen Uzi Narkiss; Pollack, "Air Power in the Six-Day War", ss.485-486. 
146 Pollack, "Air Power in the Six-Day War, ss.472-473. 
147 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”, ss.227-228. 
148 Ibid, s.486-487. 
149 Aboul-Enein, Youssef "Part IV: the Egyptian armed forces collapse before his eyes the 1967 Six-Day 

War.(EGYPTIAN GENERAL MOHAMED FAWZI)", Infantry Magazine, vol. 101, 2012, ss.21-22. 
150 Pollack, "Air Power in the Six-Day War” s.487. 
151 Marshal Gamasy, stabschef vid Egyptens Östra kommando; Pollack, "Air Power in the Six-Day War", s.487. 
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Indikationer under Sexdagarskriget gjorde gällande att den syriska 42:a brigadstridsgruppen 

drogs tillbaka till Damaskus för att skydda den från luftangrepp.152 Även Jordaniens politiska 

ledning visade indikationer på effekter från psykologisk påverkan, då dessa trots genomförda 

motåtgärder tog beslut om reträtt från Västbanken.153  

 

Yom-Kippurkriget: 

De initiala flygräderna mot Israel under Yom-Kippurkriget skedde endast en gång. 

Arabnationerna var rädda för bekämpningar av eget flyg och sparade därmed sina flygplan. 

Stödet för detta tillvägagångssätt förstärktes även av dåliga resultatet från inledande anfall.154  

 

Under den 11 oktober, 1973, avancerade israeliska styrkor och anföll in mot Syrien, IAF 

understödde offensiven med attackflyg. Anfallen avbröts då artilleriet var inom räckvidd för 

den syriska huvudstaden.155 Pressen blev så hög på de syriska beslutshavarna att de desperat 

begärde assistans från Egypten. President Sadat styrde då sina förband att anfalla med 

majoriteten av sina förband mot den östra sidan av Suezkanalen. Detta medförde stora förluster 

för Egypten och hela tredje armén riskerades att förloras. Anfallen mot Syrien i Yom-

Kippurkriget medförde alltså strategisk förändring och fördelar för Israel på den södra 

fronten.156  

Analys Hypotes-3 

Israel påverkade motståndaren psykologiskt genom offensiva flygoperationer med effektiv 

verkan som synliggjordes och frambringade chock. 

 

Psykologiska chockreaktioner indikeras på samtliga av Israels motståndare efter det inledande 

anfallen under Sexdagarskriget. Både på politisk nivå såväl som på operativ ledning och 

stridande enheter. IAF:s operativa förmåga var högt skattad och detta gav bonuseffekter på 

krigföringen på lägre taktisk nivå, då det påverkade arabisk stridsmoral. Fientliga förband 

avbröt sina manövrar eller gav upp. Denna psykologiska effekt för IAF kvarstod under Yom-

                                                 

152 Pollack, "Air Power in the Six-Day War", s.486. 
153 Ibid, s.488. 
154 Gordon, "Air Superiority in the Israel-Arab wars, 1967-1982", A History Of Air Warfare, s.147. 
155 Rodman, "Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom Kippur War", s.167. 
156 Tzabag, Shmuel, "The End of the Yom Kippur War between Israel and Egypt: Continuity versus Change in 

Israeli Positions on the Cease-Fire Issue”, Israel Affairs, vol. 13,2007, s.149. 
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Kippurkriget då araberna i den operativa planeringen undvek större anfall med stridsflyg mot 

Israel. SPOT-teorin bekräftas. 

 

Stressen på den syriska regimen under sexdagarskriget visade sig under egen reträtt och innebar 

en indirekt strategisk förändring då Egypten tvingades till anfall på den södra fronten, trots att 

detta inte var till deras fördel. Psykologisk påverkan indikeras när den syriska huvudstaden 

hotas. SPOT-teorin bekräftas också när motståndaren lägger stor kraft på luftvärn som skydd 

mot IAF:s flygräder i förebyggande syfte. 

 

Direkt flygunderstöd används kontinuerligt under krigen men det ska enligt SPOT-teorin inte 

direkt ge någon strategisk effekt. Den var dock uppenbarligen fullt synlig på alla 

krigsföringsnivåer. Analysen bedömer att den kontinuerliga närvaron av israeliskt stridsflyg 

påverkade motståndaren operativt. Även om strideffektiviteten uteblev så blev moralen 

påverkad då araberna inte kunde begränsa den israeliska närvaron. 

Asymmetri och eskalering 

Sexdagarskriget: 

Inga strategiska anfall genomfördes av IAF under Sexdagarskriget.157 Därför ses kriget som en 

strikt taktisk och operativ seger över motståndarens stridskrafter.158. Tillsammans med britter 

och fransmän under konflikten 1956 hade Israel erfarenhet avseende strategiska anfall. Detta 

koncept ansågs inte var gångbart mot en underutvecklad nation utan större mängd högvärdiga 

mål att anfalla.159  

 

Yom-Kippurkriget: 

Under Yom Kippurkriget gjordes få anfall på djupet i Egypten.160 Under perioden efter 

Sexdagarskriget, 1969-1970, hade IAF provat anfall långt in på djupet i egyptiskt territorium. 

Ett antal militära installationer och ledningshögkvarter i närheten av Kairo hade attackerats. 

Civila förluster åsamkades och erfarenheten blev då att egyptiska förband bands upp till 

försvar.161 Israel ansågs vara avskräckta från att genomföra strategiska anfall mot Egypten 

                                                 

157 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.226. 
158 Van Creveld, The age of airpower. s.296. 
159 Stephens, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.230. 
160 Ibid, s.261. 
161 Bregman, Israel's wars, ss.99-100. 
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under Yom-Kippurkriget. Egypten hade två bataljoner markmålsrobotar, Scud-B, med sovjetisk 

personal vilket utgjorde ett strategiskt hot mot Tel-Aviv.162 Vid eldstilleståndet i slutet av Yom 

Kippurkriget hade israeliska förband avancerat inom 100 km från Kairo.163 Israel anfölls då 

med Scud. De hade dålig träffsäkerhet men med räckvidd på ca 350 km utgjorde de ett 

strategiskt vapen.164 

 

IAF genomförde under Yom-Kippurkriget en serie strategiska flyganfall mot Syrien. Detta som 

svar på raketanfall mot civila och militära mål i norra Israel.165 Strategin var att påverka moralen 

och sätta press på den syriska regimen att avsluta kriget.166 Uppdragen bedömdes mindre 

riskabla167 och genomfördes mot försvarsministeriet, flygvapnets högkvarter, elektriska 

ställverk, relästationer, strategiska radarstationer samt mot flygplatsen i Damaskus.168 Dessa 

anfall utgjorde en substantiell skada men minskade inte den syriska krigföringsförmågan men 

gjorde att Syrien avslutade anfallen mot israelisk civilbefolkning.169 

Analys Hypotes-4 

Israel genomförde planerade asymmetriska anfall med avvägd eskalering och doktrinär 

koppling. 

 

Analys av de strategiska anfall som genomfördes av Israel under Yom Kippurkriget ger att de 

motiverades av syriska anfall mot israelisk civilbefolkning. Israel eskalerade medvetet 

konflikten och markerade sin förmåga och vilja. Anfallen fick den direkta strategiska effekten 

att angrepp mot israelisk civilbefolkning avbröts. De asymmetriska strategiska attackerna var 

väl avvägda och följdes inte upp med ytterligare offensiver. Det gav syrierna möjlighet att 

beakta situationen enligt Clarkes SPOT-teori och resultatet blev att syrisk eskalering uteblev. 

Ingen direkt operativ påverkan identifieras under de strategiska anfallen mot Syrien. Den mer 

långsiktiga effekten på operativ nivå var att motståndaren behövde lägga mer resurser på sitt 

försvar på djupet, precis som det erfarenhetsmässigt identifierats under tiden mellan krigen. 

                                                 

162 Whetten, Laurence & Johnson, Michael, "Military Lessons of the Yom Kippur War", The World Today, Vol. 

30, Mars 1974, ss.104-105. 
163 Rodman, "Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom Kippur War", s.170. 
164 Stephens, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.261. 
165 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.226. 
166 Bregman, Israel's wars. s.135. 
167 Stephens, "Modelling Airpower", Air Power Applied, s.259. 
168 Tzabag, Shmuel, "Termination of the Yom Kippur War between Israel and Syria: Positions, Decisions and 

Constraints at Israel's Ministerial Level", Middle Eastern Studies, vol. 37, 2001, s.97. 
169 Rodman, "The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record", s.229. 
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Israel tog till dessa medel först när inte tillräcklig effekt nåddes på slagfältet. De asymmetriska 

anfallen var riktade mot militära mål och var inom ramen för israelisk doktrin. Anfallen var väl 

synliga för befolkning såväl som för politisk ledning, vilket sammantaget stödjer SPOT-teorin.  

Mot Egypten genomfördes inga strategiska flygoperationer under Yom-Kippurkriget troligtvis 

då en sådan eskalering kunde ha lett till att strategiska Scud-anfall genomförts mot Israel. 

Egypten stressades av offensiven in mot Kairo och tog till detta som sista medel. IAF deltog i 

denna offensiv och anfallen var synliggjorda och frambringade ett förändrat beteende hos 

motståndaren men denna gång med en eskalering som följd, vilket inte borde ha varit 

intentionen. Israel fortsatte inte sina offensiva ambitioner utan gav motståndaren andrum som 

därmed kan beakta sina politiska optioner. Detta stödjer SPOT-teorin i grunden men då 

oavsiktlig eskalering följer av offensiven och den sekundära effekten inte var planerad så kan 

inte SPOT-teorin gå stärkt ur detta resonemang. 

Strategisk kommunikation 

Det mediala engagemanget var mycket stort i båda krigen. Israelisk militär gav 

bakgrundsinformation till reportrar och dessa tilläts följa med vid fronten.170 De israeliska 

myndigheterna hade dock möjlighet att censurera utgående information och därmed påverka 

nyhetsflödet.171 

 

Sexdagarskriget: 

Sexdagarskrigets inledande israeliska luftoperationer var baserade på ett politiskt 

ställningstagande om att en minimalistisk operation kunde innebära att Israel förlorade sin 

kredibilitet.172 Den 5 juni meddelade israelerna Jordanien att inga militära aktioner mot landet 

skulle initieras173 men också att Israel skulle reagera med hela sin styrka om detta inträffade.174  

 

Under Sexdagarskriget ville inte Israel att FN skulle införa en resolution för eld upphör innan 

det att kriget avgjorts till israelisk fördel. Information om resultatet av de initiala anfallen 

fördröjdes så länge som möjligt. Israeliska nyhetsbulletiner beskrev förhållanden att Israel 

                                                 

170 Goren, Dina, Et al., "Reporting of the Yom-Kippur War from Israel", Journalism Quarterly, vol. 52, 1975, 

s.200. 
171 Ibid. s.206. 
172 Luttwak & Horowitz, The Israeli Army, London, Allen Lane, 1975. ss.231-233. 
173 Brecher & Geist, Decisions in crisis, s.253. 
174 Ibid, s.264. 
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endast genomförde begränsade anfall, medan Egypten proklamerade segrar.175 Den israeliska 

medietystnaden avbröts senare och en detaljerad genomgång av resultaten från anfallen 

genomfördes. Dessa kommunikéer förbisågs av västländsk media som överdrivna.176  

 

Premiärminister Ekshol meddelade, genom offentliga kanaler, sitt obevekliga utryck för 

förtroende för sina stridskrafter. 

 

[mighty, resourceful and well-trained defence forces, equipped with top 

quality weapons].177 

 

Dessutom förmedlas samtidigt uttryck för stöd till judar runt om i värden och stödet till attityden 

för internationellt stöd till Israels roll i Sexdagarskriget.178 I ett tal till FNs säkerhetsråd 

argumenterar han mot det arabiska hotet och för Israels handlande.179 Den 8 juni sänder israelisk 

radio på arabiska att araberna ska befria sig själva och lyda den israeliska arméns instruktioner 

och undvika dess framfart.180 

 

Yom-Kippurkriget: 

Under perioden för Yom Kippurkriget genomfördes ett antal tv-intervjuer och presskonferenser 

med Israels ledande politiker.181 Premiärminister Meir använder dessa för strategisk 

kommunikation för att stödja Israels ambitioner.  

 

När de strategiska anfallen mot Syrien och dess huvudstad beslutades politiskt så meddelades 

USA:s utrikesminister om ambitioner och målsättningar för Israels strategiska anfall. Endast 

militära mål skulle anfallas. 182 

 

Den 13 oktober meddelar premiärministern att angreppet mot Israel under Yom-Kippurkriget 

var oprovocerat och förklarar att de tidigare ockuperade delarna var väsentliga för Israels 

försvar under dessa anfall. Israels ambition var att avsluta kriget så snabbt som möjligt och ta 

                                                 

175 Brecher & Geist, Decisions in crisis, s.287. 
176 Luttwak & Horowitz, The Israeli Army, s.283. 
177 Brecher & Geist, Decisions in crisis. s.256. 
178 Ibid, s.256. 
179 Ibid, s.259. 
180 Ibid, s.278. 
181 Ibid, s.174. 
182 Tzabag, "Termination of the Yom Kippur War between Israel and Syria: Positions, Decisions and Constraints 

at Israel's Ministerial Level", s.194. 
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ett väl grundat beaktande om eld upphör om eventuella förslag skulle uppkomma.183 Vidare 

förstärktes budskapet att Israel inte hade några territoriella ambitioner. 184  

 

Redan den 8 oktober fick israeliska politiker optimistiska signaler från båda fronterna att 

motanfall i norr påbörjats men också felaktig information om egna anfall över Suezkanalen. 

Detta gjorde att Israel ville att FN:s säkerhetsråd skulle avvakta förhandlingen och beslutet om 

eld upphör.185 Efter inledande förluster sattes hård press på det amerikanska politiska 

ledarskapet.186 Denna kommunikation initierar ett amerikanskt materiellt stöd för Israel.187  

 

Den 12 oktober hade information strömmat in att det inte gick Israels väg på någon av fronterna 

och ett behov av eld upphör kommunicerades till FN och USA. Denna information kablades 

dock vidare till egyptiska presidenten, Sadat, som med seger i sikte motsatte sig alla avtal där 

inte Israel drog sig tillbaka från ockuperat arabiskt territorium.188 Avtalet slöts aldrig då kriget 

ännu en gång vridits till israelisk fördel.189 I slutskedet av Yom-Kippurkriget innebar 

framgången att Israel hade förhandlingsfördelar och inte ville diskutera eldupphör. Den 

diplomatiska pressen från USA blev slutligen så hård att det slutgiltiga avtalet godkändes.190  

Analys Hypotes-5 

Israel använde strategisk kommunikation för att öka effekten av sina offensiva luftoperationer. 

 

Analysen av israelisk strategisk kommunikation ger primärt att Israel var mån om att visa 

trovärdighet i sin strategiska agenda genom sin krigföringsförmåga. Israel använde främst sina 

diplomatiska förbindelser mot FN och USA för att proklamera ut sina budskap. Analysen av 

Sexdagarskriget identifierar att Israel initialt tystade kommunikationen för att detta ansågs 

gynna förutsättningarna för att nå målen i konflikten. De förebyggande anfallen under 

Sexdagarskriget kunde i sig själv ses som ett strategiskt budskap att vara stark och inte ge efter 

                                                 

183 Brecher & Geist, Decisions in crisis, s.175. 
184 Ibid, s.187. 
185 Tzabag, "The End of the Yom Kippur War between Israel and Egypt: Continuity versus Change in Israeli 

Positions on the Cease-Fire Issue", s.145. 
186 Brecher & Geist, Decisions in crisis, s.206. 
187 Ibid, s.208. 
188 Tzabag, "The End of the Yom Kippur War between Israel and Egypt: Continuity versus Change in Israeli 

Positions on the Cease-Fire Issue", s.145. 
189 Ibid, ss.149-150. 
190 Ibid, s.155. 
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för påtryckningar. Israel odlade även myten om sin egen krigsmakt som kompetent och stark. 

Enligt SPOT-teorin ska effekten förstärkas vid anfall. Det görs inte under Sexdagarskriget utan 

förmågan och den effekt som åstadkommits förminskas. Detta var väl planerat och stödde den 

strategiska målsättningen. Israel var mån om världsopinionen och förtydligar istället sina 

ambitioner och sin rätt att agera. 

 

Under Yom Kippurkriget användes samma kanaler för att skapa världsopinion och förklara att 

Israel hade förmågan men valde att inte anfalla först. Strategiska anfall kommuniceras ut till 

USA proaktivt för att inte förlora politiskt stöd. Samvariationen mellan motgång och krav på 

USA och FN att skapa avtal för eldupphör är tydlig. Denna kommunikation är genomgående 

under hela Yom Kippurkriget. Enskilda flygrelaterade händelser förstärks inte utan endast hela 

operationens mål och medel kommuniceras.  

 

De politiska och diplomatiska budskapen under båda krigen indikerade en väl avvägd 

kommunikation i förhållande till de militära operationerna. Analysen skönjer stressade 

beteenden i denna kommunikation, när det militära hotet ökade. De flygoperativa anfallen är 

inte i fokus i kommunikationen utan hela det gemensamma åtagandet åsyftas. Detta stödjer inte 

fullt ut SPOT-teorin men är ett av delmålen för SPOT generellt då luftmakten endast ska ses 

som en del av det strategiska konceptet för påverkan.  

 Resultat – Svar på forskningsfrågan 

Vilken förklaringskraft på Israels framgångar i Sexdagarskriget och Yom Kippurkriget kan 

tillskrivas Clarkes SPOT-teori?  

 

Teorin kan inte enskilt förklara framgången därför många fler variabler än de som SPOT-teorin 

stödjer sig på påverkar situationsutvecklingen.  

 

De motgångar som Israel hade under krigen skedde när SPOT-teorin inte följdes. Det innebär 

dock inte framgång hade nåtts i samtliga fall om teorin fullt ut nyttjats. Hypoteserna bekräftas 

var och en för sig under olika situationer. Detta stärker teoribildningen för SPOT, men med 

passusen att den psykologiska effekten är individuell och fungerade på just dessa specifika fall. 

I de fall psykologisk påverkan av högre beslutshavarna indikeras, så påverkades den politiska 

styrningen direkt. Framgång eller motgång kommunicerades ut och politiken lade sig i det 
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kortsiktiga perspektivet, direkt mot operativa förband. Detta visar att Clarkes SPOT-teori är 

relevant. 

 

SPOT-teorin bekräftas även när indikationer visar att det inte bara är strategiska anfall som ger 

strategisk effekt. Möjligheten för detta fanns när luftstridskrafterna förblev en påverkansfaktor 

för motståndaren fysiskt, men främst psykologiskt. När anfallen gav operativ påverkan, oavsett 

grad, och förlusterna minimerades så avgjorde tillgängligheten om strategisk påverkan kunde 

nås över tid. När ambitionerna och tempot blev för högt i samband med parallella operationer 

minskade möjligheten till framgång. SPOT-teorin stöder framgångarna när tempo och 

ambitioner stod i rimlig proportion till målsättningarna. 

 

Israelisk målsättning i bägge krigen var att slå ut motståndarens luftförsvar. Detta var 

symmetriska anfallsmål där motståndaren defensivt luftförsvarade sina förband. De operativa 

målvalen påverkade endast motståndaren psykologiskt då operativ förlamning skedde, som 

efter överraskningsanfallet i inledningen av Sexdagarskriget. Kan inte operativ förlamning ske 

innebär detta att anfall bör ske asymmetriskt där motståndaren inte har planerat försvar om inte 

resursåtgången ska öka och risk för utnötning ska ske. Anfallskraft måste finnas kvar över tiden.  

 

Variationen i IAF:s offensiva operationer och den breda förmåga som Israel visade upp under 

krigen gjorde att motståndaren var tvungen att reagera defensivt och undvek offensiva anfall av 

rädsla för förluster. Analysen påpekar att effekten av Israels offensiva engagemang med 

luftmakt grundade sig till viss del i motståndarens perception av IAF:s tidigare bevisade 

förmåga, vilja och engagemang. Detta resonemang indikerar framgång genom psykologisk 

påverkan. Attackanfallen gav en direkt operativ effekt såväl som en indirekt psykologisk 

avskräckande effekt. IAF synliggjorde sin operativa verksamhet genom ett kontinuerligt flöde 

av luftoperationer. Det påverkade motståndaren genom att de alltid behövde ta IAF i beaktande 

under sina egna operationer.  

 

De anfallstyper som gav mest strategisk påverkan i förhållande till resursutnyttjande var de väl 

avvägda strategiska anfallen mot Syrien under Yom-Kippurkriget. Dessa stödjer SPOT-teorin 

om begränsat asymmetriskt utnyttjande av luftmakt för direkt strategisk påverkan på 

motståndarens beslutsfattande elit. SPOT-teorin bekräftar psykologisk verkan när asymmetri 

och högvärdiga mål anfalls vid strategiska anfall. Men fallstudien ger ett ambivalent resultat då 

eskalering alternativt deskalering blir effekten av dessa anfall. Enbart SPOT-teorin kan inte, i 
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grunden, förklara utfallen för dessa strategiska anfall då många mekanismer påverkar skeendet. 

Dessutom sker anfallen endast vid ett tillfälle och detta ger inte tillräckligt empiriskt stöd i 

diskussionen. 

 

Den direkta psykologiska effekten som operativ förlamning innebär stödjer också SPOT-teorin. 

Framgången genom psykologisk påverkan på de stridande förbanden, utan egentlig 

verkanseffekt på frontförband, kan inte förklaras genom SPOT-teorin. 

 

Ingen direkt strategisk kommunikation har indikerats för att förstärka effekten av specifika 

anfall i något av krigen och SPOT-teorin kan därför inte bekräftas. Däremot visade Israel att 

informationsflödet var viktigt för den övergripande målsättningen och motståndare såväl som 

världssamfundet reagerar på utspelen.  Kommunikationen på strategisk nivå är framträdande 

och SPOT-teorin kan förklara detta strategiska perspektiv i konflikterna.   
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5. Diskussion av resultatet  

 Diskussion  

Hypoteserna visar på framgång för enskilda SPOT-variabler men kausala mekanismer är inte 

alltid kända. Förklaringskraften ökar när flera SPOT-variabler samverkar. Offensiva 

operationer har som Clarke beskriver det på något sätt alltid en strategisk påverkan. Vad som 

är intressant är att denna påverkan kan ge negativ effekt och operationen blir då 

kontraproduktiv. Ett exempel är då strategiska anfall genomförs och utfallet blir en oönskad 

eskalering. Clarkes SPOT-teori beskriver att användaren noggrant måste planera sina anfall för 

att effekt ska nås. Men planering av psykologisk påverkan och effekter utav detta är mycket 

svårt. En kontinuerlig uppföljning av motståndaren, dennes målsättningar tillsammans med 

aktuell hotsituation borde ge bättre förutsättningar att lyckas. Att koppla dessa analyser mot 

fysiska anfallsmål är minst sagt problematiskt. Alternativet är dock att inte planera för dessa 

anfallstyper. Det resulterar i risk för symmetriskt agerande och tillvägagångssättet blir då 

förutsägbart. 

 

Problemet är att den strategiska effekt som militär planering strävar mot, ofta drivs av taktisk 

eller operativ effektivitet och inte mot psykologisk påverkan. Om hotsituationen tolkas på olika 

sätt i de olika krigföringsnivåerna, så kan den doktrin som används påverkas negativt. Israel 

hade en offensiv operativ doktrin under Yom-Kippurkriget men den strategiska målsättningen 

tillät inte förebyggande anfall. IAF fick därmed inte genomföra anfall som de hade planerat att 

göra enligt doktrin och övat inför. Svårigheten är att förbereda de militära operationerna på 

detta. Luftmakt anses som flexibelt i grunden och ska alltid kunna stödja de strategiska 

målsättningarna. Men detta är endast möjligt om flygplattformar kan utnyttjas i alla roller. 

Problemet är att dessa då måste kunna bära olika typer av vapensystem. Tidsförhållanden blir 

då avgörande för tillvägagångssättet, då ombeväpningstider kan spela en avgörande roll. 

Alternativet är att de strategiska målsättningarna utnyttjar den fulla kapaciteten av de förmågor 

som finns. Ett flexibelt ledarskap bör alltså vara kopplad mot en flexibel doktrin och 

flygstridskrafterna måste kunna hantera detta för att SPOT–teorin ska optimeras. 

 

Intressant i analysen är att en psykologisk reaktion indikeras vid ineffektiva anfall hos araberna 

under Yom-Kippurkriget. SPOT-teorin nämner detta i samband med diskussionen om 

kredibilitet. Denna kredibilitet är viktig i den offensiva rollen enligt SPOT-teorin men 
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uppsatsen visar också att den defensiva ambitionen också påverkar motståndaren psykologiskt, 

om dennes verkanseffekt minimeras. Minskad effektivitet tillsammans med en hög risk för den 

anfallande, gjorde att motivationen minskade och motståndaren tvekade i sitt fortsatta agerande. 

 

Den strategiska effekten av offensiva luftoperationer ökar då motståndet förlamas operativt. 

Det kan verka självklart, men problemet är att definiera denna lamslagning och att finna 

möjligheter för en sådan offensiv för en resurssvag part. Clarkes teori om asymmetri visar sig 

framgångsrik ur ett taktiskt och operativt perspektiv då anfall inte sker mot motståndarens 

starkaste positioner. Frågan är om det är motståndarens eller de egna förmågorna som är 

avgörande. Samma doktrin fick olika utfall. Det är därför avgörande att inte bara se över egen 

förmågeutveckling utan att göra det i direkt förhållande till motståndarens doktrin och 

förmågespektra. Avvägningen för att slå för operativ förlamning är att det ska ge effekt i det 

tidsperspektiv som är relevant för den som utnyttjar konceptet. Det kan verka uppenbart att inte 

anfalla om det inte hinner ge effekt vare sig på taktisk, operativ eller strategisk nivå. Men det 

är under dessa förutsättningar som Clarkes teorier visar sin potential. Den strategiska effekten 

för anfall kan vara psykologisk påverkan på alla krigföringsnivåer, om dessa synliggörs. IAF 

hade ett psykologiskt övertag och detta kunde effektivt exploateras genom att synliggöra sina 

anfall. Oavsett vilka mål som engagerades så påverkades motståndaren psykologiskt. Det 

viktiga var att anfallen skedde med hög verkanseffekt. 

 

Israeliska bekämpningar blev synliga för arabiska stridskrafter och den psykologiska effekten 

borde bli omvänd med höjd moral för fientlig militär personal och deras politiska 

etablissemang. Problemet var de doktrinärt implementerade operationerna och taktiken. Det 

föreföll som planen följdes, men när denna fallerade så lutade sig den operativa ledningen på 

sin militära erfarenhet. I Israels fall var detta synligt även på politisk nivå, då det politiska 

ledningsskiktet hade stor förankring i det militära beslutsfattandet. Appliceringen av luftmakten 

tappade kreativitet och ett instrumentellt utnyttjande av befintliga resurser inleddes. SPOT-

teorins förutsättningar bör alltså vara att möjliggöra ett kreativt tänkande och planering, även 

under tidspress. 

 

Strategiska anfall som genomfördes mot Syrien under Yom Kippurkriget fungerade och 

medförde inte någon eskalering. Den medvetenhet Israel hade om sina motståndare visade på 

kunskap och engagemang för underrättelser, inte bara för motståndarens förmågor utan även 

för dennes perception och möjliga reaktioner. Israel visade förmågan, viljan och beslutsamheten 
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i och med användandet. Syriens ambition med kriget kan ifrågasättas. För Israel var situationen 

ett existentiellt hot medan det inte borde varit samma förutsättningar för det syriska folket och 

dess regim. Samma retorik kan naturligtvis tillämpas på de övriga arabstaterna. SPOT-analysen 

av strategiska mål borde naturligtvis ta hänsyn till motståndarens vilja och ambition att driva 

eller eskalera kriget. Det kan verka enkelt att genomföra dessa uppdrag men det kan lika gärna 

sluta med eskalering om förståelsen inte finns för motståndaren eller om uppdragen genomförs 

vid fel tillfälle. I fallstudien fungerade detta när hoteskaleringen inte drevs av Israel. Det kan 

vara en av förklaringarna till framgången. 

 

Det går inte att svara på om effekten av de offensiva operationer som IAF genomfört höjts 

genom strategisk kommunikation. Israel var medveten om sina begränsningar i resurser och 

reagerade i Yom Kippurkriget olika beroende på om framgång eller motgång uppstod. Denna 

kommunikation mellan politiker och FN resulterade nästan i ett misslyckande då informationen 

om vad som hände på stridsfältet var fördröjd. Vad som identifierats är hur mycket den 

strategiska kommunikationen betyder. Svaghet i kommunikationen exploateras direkt, vilket 

kunde identifieras i diskussionen om avtal för eldupphör i Yom-Kippurkriget. 

Kommunikationen påverkar, men på samma sätt som för strategiska anfall så är det svårt att på 

förhand avgöra effekten och resultatet. Risken är att den feltolkas, alternativt förbises om den 

är orimlig eller otillräcklig. En väl fungerande kommunikationsplan borde i vilket fall som helst 

medge fördelar och möjliggöra en snabb reaktionsförmåga, för att stödja ambitionerna i SPOT-

teorin. 

 

Clarkes teorier kan visa sig framgångsrika om de implementeras på ett anpassat sätt. Denna 

uppsats ser risker med en instrumentell implementering av offensiva anfall för strategisk 

påverkan. Det blir ett problem om den strategiska målsättningen går i motsats med den 

operativa målsättningen om resurserna är få. Det kan ge motsatt effekt avseende eskalering, 

egen stridsmoral och psykologisk effekt om anfallsmål anfalls utan korrekt strategisk och 

operativ analys. Den operativa och taktiska planeringen av sådana anfall kan ske när som helst 

under fredstid men implementeringen får inte ske enligt doktrinär rutin utan måste anpassas 

efter situationen. När det israeliska trycket blev för stort på Egypten i samband med den 

offensiva framryckningen mot Kairo så eskalerades konflikten. Denna eskalering var beroende 

av motståndarens förmågor och vilja att använda dem. Problemet blir att hitta de mål som 

påverkar psykologiskt utan att för den delen eskalera konflikten oavsiktligt. Strategisk 

kommunikation skulle kunna stödja i det fallet precis som Israel gjorde under Sexdagarskriget. 



Henrik Lahti, HSU 16-18 2018-02-26 Sida 43 av 47 

D-uppsats Krigsvetenskap 

 

 

 

Målsättningen är inte att vinna kriget utan att få motståndaren att tveka och kanske ändra 

beteende. Det är detta som är fundamentet i SPOT-teorin. 

  

Begränsade resurser ska alltså inte enbart medföra fokusering på den defensiva förmågan. Den 

psykologiska påverkan SPOT-uppdrag kan ge på de olika krigföringsnivåernas beslutsfattare är 

värda att nämna i planering stridskrafter emellan. Kunskap, vilja och ambition kan 

kommuniceras ut och förstärkas för att ge ökad avskräckningsförmåga. Myten om 

oövervinnerlighet är inte att förakta. 

 Reflektion 

Det innebär problem att finna förklaringskraft i Clarkes SPOT-teori genom fallstudier. De fall 

av offensiv luftmakt som kan studeras med en applicering där resurserna är begränsade och 

ändå medgett framgång är begränsade. De fall som ska studeras bör också ha rimliga 

förutsättningar för att kunna jämföras med varandra för att medge återkoppling mot teorierna i 

en modern luftmaktskontext.  

 

Israels konflikter som analyserats i denna uppsats genomfördes för ett halvt sekel sedan. 

Rimligen medför detta problem med relevansen för forskningens ambitioner. 

Förmågeförhållanden mellan Israel och arabnationerna spelade en stor roll i konflikterna och är 

i viss mån unik och svår att jämföra med andra situationer. Dessutom är det strategiska 

geopolitiska maktspelet svårt att överföra utanför Mellanösternregionen.  

 

Människans biologiskt betingade psykologiska reaktioner har dock inte utvecklats och det är 

den påverkan som Clarke angriper med sin teori. Subjektiva bedömningar måste därmed 

medges inom forskningen och förutsättningarna för dessa förändras över tiden då 

förutsättningarna för bland annat teknikutvecklingen och den operativa kontexten skiftar. 

Förutsättningarna i dagens luftmaktskontext är också beroende av en förmågedifferens och 

resursasymmetri. Dessa förhållanden måste beaktas innan teorin implementeras i djupare 

omfattning. De strategiska förhållandena skiftar också och därmed bör teoretisk applicering ses 

över med jämna mellanrum. En tidigare förkastad teori kan faktiskt ha relevans i ett annat 

narrativ.  
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Uppsatsens hypoteser delade upp SPOT-teorin för att göra den mätbar i empirin. Det var dock 

den sammanlagda avvägningen av resultaten utifrån hypoteserna som skulle bidra till vilken 

förklaringskraft teorin hade. Det är svårt att vikta innebörden och relevansen inbördes mellan 

dessa hypoteser vid enskilda tidpunkter och fall. Undersökningen skapar ändå en bild av hur 

teorin kan appliceras på och begränsas av verkligheten. Med subjektiva bedömningar inom 

krigsvetenskapen så är det svårt att medge exakta svar och frågorna som ställs ger upphov till 

ytterligare problematisering som behöver utvecklas och analyseras. 

 Fortsatt forskning  

Med tanke på Clarkes intentioner med teorin för länder med begränsade resurser så innebär 

detta att en ytterligare begränsning i forskningens omfång är att förespråka. Studier av enskilda 

luftoperationer inom ramen för en enskild konflikt och dess strategiska effekter enligt Clarkes 

teori skulle kunna medge mer fokuserad analys. Kunskapen om strategiska effekter, kopplade 

till psykologisk påverkan, vid offensiva anfall med luftmakt är begränsade. Effekterna är svåra 

att mäta då detaljerad information om förutsättningarna och hur genomförandet påverkat 

situationen inte alltid finns tillgängliga. Tiden medger att sådan dokumentation kan 

offentliggöras och då kan det bli aktuellt med fördjupade studier. 

 

Ytterligare forskning om hur anfall kommuniceras strategiskt och resulterande effekter är 

intressanta för förklaringsambitionerna i SPOT-teorin. Luftoperationer och psykologisk 

påverkan på moral och stridsvilja i de olika krigföringsnivåerna är ur SPOT-teorin viktiga att 

belysa.  

 

Möjligheterna till asymmetrisk operativ förlamning med begränsade resurser är ett tänkvärt 

forskningsperspektiv. Fungerar detta i praktiken och är det rimligt för att skapa kraftsplittring 

hos motståndaren? Författaren anser att en strikt symmetrisk defensiv doktrin inte är en 

framkomlig väg för flygstridskrafter, även om de har begränsade resurser. Vi måste finna nya 

vägar! 
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