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ABSTRACT 

Theory of the use of air power in defensive operations is not as developed as in offensive operations. 

The purpose of this study is to examine if Papes strategies of air power and coercion can be used to 

analyze the use of air power and its effects in a defensive operation. 

The result shows that Papes strategies can explain the use of air power in the cases of the study but 

have difficulties in explaining the outcome of the conflict in a distinct and clear way.  

Papes Denial-strategy has the best explanatory power of the four (Punishment, Risk, Denial and 

Decapitation) for the outcome of the conflict.  

The result shows that the use of air power could not be used isolated to reach decisive effect. 

Only during joint operations was the decisive effects reached. 

The conclusions, however, are to be seen in the light of the interests of USA and the Soviet Union 

and their roles before, during and their influence in ending the conflict. 

Nyckelord:  
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1. Inledning  

I inledningskapitlet presenteras problemformulering, tidigare forskning samt undersökningens 

frågeställning och disposition.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

När tröskeleffekt och avskräckning inte längre fungerar och ett väpnat angrepp påbörjas mot 

Sverige så startar klockan. I inledningen till Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD 16) framgår 

del av det militärstrategiska konceptet: 

 

”Vid ett angrepp ska motståndaren snabbt kunna mötas med förband med hög 

tillgänglighet för att vinna tid och handlingsfrihet. Tillsammans med andra parter ska 

vi kunna vinna över en angripare och om vi står själva ska vi uppbåda utdraget och 

uthålligt motstånd med syfte att undvika att förlora kriget.”1 

 

Konceptet bygger på att resurser finns tillgängliga och kan sättas in där de behövs. 

Luftstridskrafter är en stridskraft som tack vare sin snabbhet och räckvidd har särskilda 

förutsättningar att snabbt och flexibelt möta ett angrepp. 

Citatet ur MSD 16 skapar dock ett antal frågetecken. Hur ska Försvarsmakten som till huvuddel 

är dimensionerad för konventionell2 väpnad strid användas? Forskaren Arreguin-Toft menar att 

om två aktörer strider mot varandra med samma typ av krigföring (konventionell mot 

konventionell) så kommer den svagare att förlora.3 Detta skapar ett dilemma då denna typ av 

styrke-asymmetri sannolikt kommer att uppstå i händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige. 

Citatet ur MSD 16 innehåller dessutom ett tidsglapp där Sverige måste klara sig själv i väntan 

på det externa militära stödet vilken form det än har. En intressant fråga är då hur en svagare 

aktör kan utveckla sina planer och optimera sina militära resurser för att i så hög grad som 

möjligt skapa det utrymme i tid och rum som behövs för att förstärkande resurser ska hinna nå 

fram?   

Under sökningarna efter material till denna undersökning uppfattar jag att det finns en 

omfattande mängd studier och litteratur om hur krig ska vinnas och avslutas. Jag har däremot 

                                                 
1
 Militärstrategisk Doktrin, 2016. 

2 Begreppet konventionell innebär i denna undersökning traditionella stridskrafter och exkluderar massförstörel-

sevapen och cyberkrigföring.  
3
 Ivan M. Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict (Cambridge University 

Press, 2005). s. 38f. 
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inte funnit studier hur krig inte ska förloras inom en viss tid. Det finns ett antal historiska 

exempel där konventionellt stridande aktörer bedrivit defensiv strid uthålligt men ändå bedömts 

förlorat striden eller att det har ansetts att det blivit oavgjort.4 Denna typ av ”förluster” kan få 

en annan innebörd då det som tidigare ansågs som förlust nu kan anses som, om inte seger, i 

alla fall som en icke-förlust inom en viss tid. En tid som enligt konceptet i MSD 16 kan vara 

tillräcklig för en extern aktör att agera och för Sverige att inte förlora ensamt.5 

Av de stridskrafter som Sverige har att använda i hävdandet av svenskt territoriell integritet och 

projicerandet av militär makt är flygstridskrafterna och de marina stridskrafterna de viktigaste 

maktinstrumenten.6 Erfarenhet av hur flygstridskrafterna bör utnyttjas i en svensk nationell 

kontext i höjd beredskap och i yttersta fall väpnat angrepp tillsammans med markstridskrafterna 

i en gemensam defensiv operation är inte lika utvecklad då det samarbetet inte övas i samma 

utsträckning som marinen och flyget genomför sin skarpa verksamhet.  

Relevansen för denna undersökning ligger i att den kan bidra till kunskapen huruvida 

tvångsmaktsteorier för flygstridskrafter utvecklade för offensiv tillämpning har förklaringskraft 

även i uttalat defensiva gemensamma operationer och därigenom utveckla de 

krigsvetenskapliga instrumenten för att mäta och förstå defensiva gemensamma operationer. 

Undersökningen bidrar också till att förstå hur flygstridskrafter kan användas som militärt 

maktmedel i en situation då den försvarande aktören är underlägsen men där förlust ändå 

undviks. Avslutningsvis kan undersökningen bidra till diskussionen om relationen mellan 

mark- och luftstridskrafter i en defensiv gemensam operation där motståndaren anfaller på 

svenskt territorium och vilken roll flygstridskrafterna kan ha i den kontexten och således ligga 

till grund för prioriteringar och inriktningar vad gäller balansen mellan luftförsvar och 

understöd till markförbanden. 

 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Under första världskriget användes flygstridskrafter för första gången i storskaliga operationer 

och diskussionerna kring hur denna förmåga ska nyttjas delar de ledande militärteoretikerna 

och forskarna i två huvudsakliga inriktningar. Den ena inriktningen förespråkar att 

                                                 
4
 Arreguín-Toft. s. 232 

5
 Militärstrategisk Doktrin. s. 54  

6
 FÖRSVARSMAKTENS DELÅRSRAPPORT 2017 s. 5 https://www.forsvarsmakten.se/contentas-

sets/5c82bdfa9be646b0b27b0848520f6c3c/hkv-2017-08-14-fm2017-13845.1-forsvarsmaktens-delarsrapport-

2017-inkl-lagesredov.pdf  2018-04-24 

https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/5c82bdfa9be646b0b27b0848520f6c3c/hkv-2017-08-14-fm2017-13845.1-forsvarsmaktens-delarsrapport-2017-inkl-lagesredov.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/5c82bdfa9be646b0b27b0848520f6c3c/hkv-2017-08-14-fm2017-13845.1-forsvarsmaktens-delarsrapport-2017-inkl-lagesredov.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/5c82bdfa9be646b0b27b0848520f6c3c/hkv-2017-08-14-fm2017-13845.1-forsvarsmaktens-delarsrapport-2017-inkl-lagesredov.pdf


Hans Holmberg 2018-05-09  

OP SA 15-18/ HOP 12 

Sida 6 av 44 

 

luftstridskrafterna ska agera tillsammans med övriga stridskrafter och den andra anser att de 

ska användas fristående.7 

Pape representerar synen att flygstridskrafterna ska agera tillsammans med övriga stridskrafter 

och utvecklade fyra operationsstrategier för tvångsmakt med luftstridskrafter 1996 i sin bok 

”Bombing to win”.8 Pape genomförde i sin undersökning fem kvalitativa undersökningar av 

slag eller krig från 1944 till 1991 och sedan kvantitativa undersökningar av 33 fall av 

bombkampanjer som utspelade sig mellan 1917 till 1991. Han hävdar att strategisk bombning 

där målet är att straffa civilbefolkningen och få den politiska ledningen att ge upp inte fungerar. 

Det som fungerar bäst är insatser inriktade mot den militära förmågan och påverkan av de 

faktorer som möjliggör militär kraftutveckling och därigenom hota motståndarens möjligheter 

att lyckas med sin operation.9  

 

Warden III representerar ett polariserat synsätt i förhållande till Pape och förespråkar ett 

fristående användande av flygstridskrafter och hävdar att den strategiska bombningen fungerar. 

Warden har utvecklat en modell där motståndaren är illustrerad som ett system bestående av 

fem ringar. Modellens idé går ut på att genom attackera den inre ringen som motsvarar den 

centrala ledningen uppnås systemkollaps. Warden hävdar att syftet med kriget inte är att 

bekämpa motståndarens stridskrafter utan att vinna och att det kan uppnås med mer indirekta 

metoder än att anfalla motståndarens militära förband.10 Även Watts kritiserar Papes slutsatser 

i Bombing to win. Watts hävdar att Pape förenklar verkligheten vad gäller krigets och politikens 

komplexitet. Watt hävdar att det inte går att beskriva dessa komplexa skeenden och variabler i 

linjära samband.11 Watts påstår vidare att Papes metoder inte är korrekta och att hans empiriska 

belägg är överdrivna om inte felaktiga.12 Watts sammanfattar sin kritik genom att hävda att 

Papes förenklingar inte medger att se på konflikter i ett allomfattande perspektiv och på 

motståndaren som ett system av komplicerade mekanismer.13  En kritik mot Wardens modell 

                                                 
7
 Jerker Widén and Jan Ångström, Militärteorins Grunder, 2005 s. 158 

8
 Robert Anthony Pape, Bombing to Win : Air Power and Coercion in War (Cornell University Press, 1996).  

9
 Robert Anthony Pape. s. 10, 21ff, 29ff 

10
 John A. Warden, ‘Success in Modern War: A Response to Robert Pape’s Bombing to Win’, Security Studies, 

7.2 (1997), 172–90. s. 173ff 
11

 Barry D Watts, ‘Ignoring Reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies’, Security Studies, 7:2 

(1997), 115–71 s. 118 
12

 Watts. s. 129 
13

 Watts. s. 161 



Hans Holmberg 2018-05-09  

OP SA 15-18/ HOP 12 

Sida 7 av 44 

 

och idéer är att de inte är empiriskt underbyggda på samma sätt som Papes.14  

Meuller instämmer delvis i kritiken mot Pape och framhäver brister vad gäller Papes 

klassificering av tvångsmaktsstrategierna utifrån målval och inte effekter.15 Meullers kritik 

utvecklas i kapitel 2. 

 

Deptula m.fl. beskriver i en artikel från 2003 hur amerikanska undersökningar på operativ nivå 

utvecklar begreppen för hur luftstridskrafterna ska användas. Bland annat hur det direkta 

understödet till markförbanden bör fungera.16 Johnsson kommer fram till att trots utvecklade 

samarbeten mellan amerikanska flygvapnet och armén råder stora organisationskulturella 

skillnader vad gäller synen på hur flygstridskrafter ska ledas och hur de bör operera för att nå 

de operativa och strategiska effekterna.17 Trots att luftstridskrafterna tydligt visat att de på ett 

mycket påtagligt sätt bidrar till resultatet i stora militära operationer så har de inte visat att de 

självständigt kan nå strategiska politiska målsättningar.18 Johnson konstaterar trots 

framgångarna i ”Desert Storm”, att effekten av att ha utvecklat koncept inom ramen för 

internationell expeditionär förmåga mot motståndare med lägre militär förmåga kräver ett 

återtagande vad gäller den egna förmågan till högintensiv strid mot en jämbördig 

högteknologisk motståndare.19  

McCabe konstaterar i en artikel om luftstridskrafternas roll i det framtida kriget att strategiska 

kampanjer på det sätt som i till exempel Irak inte går att genomföra mot en mer jämbördig 

högteknologisk motståndare som till exempel Ryssland. Detta leder till slutsatsen att en 

målsättning att strategiskt paralysera motståndaren inte är rimligt.20 McCabe konstaterar att 

flygstridskrafterna måste ha förmåga att från dag ett till sista dagen i konflikten kunna 

genomföra direkt understöd till markförband. För att klara av detta nämner författaren till 

exempel att den trend som nu råder att nedgradera förmågekravet vad gäller Close Air 

                                                 
14

 Robert A Pape, ‘The Air Force Strikes Back: A Reply to Barry Watts and John Warden’, Security Studies, 7.2 

(1997), 191–214  s. 212 
15

 Karl Mueller, ‘Strategies of Coercion: Denial, Punishment, and the Future of Air Power’, Security Studies, 7.3 

(1998), 182–228 s. 184ff 
16

 David A Deptula, Gary L Crowder, and George L Stamper, ‘Direct Attack: Enhancing Counterland Doctrine 

and Joint Air-Ground Operations’, Air & Space Power Journal; Winter, 17.5 (2003). 
17

 David E. Johnson, Learning Large Lessons: The Evolving Role of Ground Power and Air Power in the Post-

Cold War Era, Distribution (Rand Coorporation, 2007). s. 137ff 
18

 Johnson. s. 191 
19

 Johnson. s. 192 
20

 Thomas McCabe, ‘Airpower in the Next War’, Air & Space Power Journal, 23.4 (2009), 58–67 s. 64 
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Support21(CAS) måste vändas samt att sådana operationer kommer att kräva avsevärd 

koordination mellan mark- och luftstridskrafter.22   

1.2.1 Sammanfattning och bedömning av forskningsläget 
 
Det dominerande fokusområdet för den moderna forskningen är offensiva operationer i en 

internationell expeditionär kontext även om forskningen om nyttjandet av flygstridskrafter mot 

mer högteknologiska motståndare ökar. Forskningsfronten fokuserar på teknikutveckling som 

stöd för ledning och samordning av stridskrafter men även på att ta om hand de lärdomar som 

genererats i flygkampanjer under senare delen av 1990-talet och framåt. Generellt är forskning 

om defensiva luft-markoperationer svår att hitta. Det som är skrivet om defensiva operationer 

är i huvudsak inriktat på cyber-, rymd-, eller missilförsvar.  

Forskningsluckan består sammanfattningsvis i att undersökningar avseende defensiva 

gemensamma mark-luftoperationer inte har identifierats. Därför saknas kunskap om 

tvångsmaktsteorier är tillämpliga i defensiva luftoperationer. 

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Forskningsluckan indikerar brister i teoribildningen avseende defensiva luftoperationer. 

Ett sätt att utveckla detta är att undersöka om existerande teoribildning är applicerbar i 

andra kontexter. 

   

Syftet med denna undersökning är att bidra till att fylla del av kunskapsluckan 

genom att undersöka huruvida teori om offensiva tvångsmaktskampanjer med 

flygstridskrafter är tillämpbara vid defensiva operationer. Trots kritiken mot Pape 

och hans teorier har det inte framkommit andra relevanta alternativ som är 

vetenskapligt utvecklade. (Se även punkt 2.4) 

Det leder fram till följande frågeställning: 

 

I vilken utsträckning kan Papes teori om tvångsmakt med flygstridskrafter 

tillämpas för att förklara användandet av flygstridskrafter i, och analysera 

utfallet av, defensiva operationer när försvararen är underlägsen?  

 

                                                 
21

 Direkt bekämpning av mål till understöd till markförband. 
22

 Thomas McCabe, ‘Airpower in the Next War’, Air & Space Power Journal. s. 65 
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1.4 DISPOSITION 

I kapitel ett presenteras problemformuleringen, den tidigare forskningen, syfte och 

frågeställning.   

I kapitel två presenteras Papes teorier och centrala begrepp samt argument för vald teori. 

I kapitel tre presenteras en beskrivning av hur undersökningen genomförts samt de beslut och 

avvägningar som gjorts samt argument för valda fall. Kapitlet innehåller en redogörelse 

avseende undersökningens vetenskapliga kvalitét och etiska överväganden samt ett avsnitt om 

källkritik. Kapitlet avslutas med en redovisning av operationaliseringen av teorin samt 

framtagandet av analysverktyg. 

I kapitel fyra sker analys och en sammanfattning av analysen. 

I kapitel fem redovisas svar på frågeställningen samt genomförs en diskussion om  

resultatet, teorin och vald metod samt en reflektion om nyttan av undersökningen för 

officersprofessionen samt förslag på fortsatt forskning.   

I kapitel sex återfinns litteratur- och referensförteckning. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras teorin och strategierna. Papes nekande strategi presenteras mer 

omfattande och de övriga tre strategierna presenteras mer ytligt. Kapitlet avslutas med argument 

för vald teori.  

 

2.1 PAPES TEORIER OCH CENTRALA BEGREPP  

Pape hävdar att tvångsmakt, åtminstone i konventionell krigföring, är framgångsrik när 

stridskrafter används för att exploatera eller utnyttja motståndarens svagheter eller sårbarheter. 

Därigenom blir det omöjligt för motståndaren att nå sina politiska mål med militära 

maktmedel.23 Nyttjandet av tvångsmakt innebär enligt Pape att ansträngningar görs för att ändra 

en aktörs eller stats beteende genom att manipulera den upplevda kvoten mellan kostnader och 

fördelar med den militära verksamheten. Båda begreppen tvångsmakt och avskräckning 

fokuserar på att påverka motståndarens beslutsfattande men syftet med avskräckning är att söka 

ett status quo. Tvångsmakt innebär enligt Pape att tvinga motståndaren att förändra sitt 

beteende.24 

Pape delar in tvångsmakt in i fyra strategier, Punishment (Straffande), Risk (Risk), 

Denial(Nekande) och Decapitation(Dekapiterande). Papes slutsatser från sina undersökningar 

tyder på att det är hotet om militärt misslyckande (Nekande) och inte hotet om våld, eller våldet 

mot civila, som avgör om konventionell tvångsmakt fungerar.  

Nyckeln är enligt Pape att omintetgöra motståndarens militära förmåga och därigenom 

möjligheten att nå sina strategiska målsättningar. Vilka förmågor detta innebär varierar enligt 

Pape beroende på motståndarens agenda och målsättningar. Det kan innebära att förhindra en 

aktör från att ta eller hålla terräng, förebygga eller stoppa attacker eller tvinga en motståndare 

till territoriella eftergifter.25 Enligt Pape har den nekande strategin större effekt än den 

straffande, risk och den dekapiterande strategin men har begränsningar. Bland annat är det 

oerhört resurskrävande då det krävs att ett trovärdigt hot och en trovärdig kapacitet uppvisas 

mot motståndaren.26  

                                                 
23

 Robert Anthony Pape. s. 1 
24 Robert Anthony Pape. s. 4 
25

 Robert Anthony Pape. s. 10 
26

 Robert Anthony Pape. s. 31 
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Den nekande strategin har stor effekt på konventionella stridskrafter då de har ett linjärt 

förhållande mellan stridsaktiviteter och behovet av förnödenheter, teknisk tjänst och annan 

försörjning samt centraliserad ledning.27 

Papes syn på begreppen luftherravälde och luftöverlägsenhet är att det inte är en strategi i sig 

utan en förutsättning för att övriga strategier ska kunna tillämpas. Det krävs minst lokal 

luftöverlägsenhet för att ett flygföretag ska kunna leverera sin vapenlast på ett sätt som får 

avsedd effekt.28 Strävan att skapa luftöverlägsenhet sorteras i denna undersökning in under 

rubriken luftförsvar och innebär att bekämpa motståndarens luftvärnssystem, flygplan i luften 

och på marken samt att bekämpa annan infrastruktur som kan leda, samordna luftstridskrafter29 

eller på annat sätt påverka det egna luftrummet. Luftförsvar analyseras tillsammans med 

strategierna i kapitel 4. 

 

2.2 FÖRDJUPNING AV STRATEGIERNA 

Den bestraffande strategin 

Strategin syftar till att åsamka motståndarens civilbefolkning så stor skada som möjligt. 

Strategin följer logiken att den utsatta befolkningen kommer att revoltera mot det sittande styret 

och avsätta densamma. Skadan kan vara direkt och fysisk eller mer indirekt och riktas mot 

ekonomi, kraftförsörjning eller andra vitala samhällsfunktioner där syftet är att maximera 

lidandet hos civilbefolkningen.30 

 

Riskstrategin 

Strategin syftar till att successivt höja intensiteten i bekämpning och hota om framtida 

bekämpning av civila och ekonomiska mål. Efter bekämpning kan pauser göras där försök till 

förhandlingar görs. Strategin följer logiken att motståndaren på grund av förväntningen av 

ytterligare våld ska bedöma kostnaden för fortsatt kamp som orimlig.31  

 

Den dekapiterande strategin 

Strategin syftar till att genom precisionsbekämpning bekämpa personer i nyckelbefattningar 

och lednings- och kommunikationssystem för att isolera centrala befattningshavare i 

                                                 
27

 Robert Anthony Pape. s. 74-75 
28

 Robert Anthony Pape. s. 58 
29 I begreppet luftstridskrafter ingår även luftvärnssystem. 
30

 Robert Anthony Pape. s. 59 
31

 Robert Anthony Pape. s. 66ff 
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ledningsfunktionerna från ledningsprocesserna. Strategin följer logiken att dessa mål är en 

modern stats akilleshäl och att om dessa bekämpas så faller den väpnade förmågan oavsett hur 

starka militära resurser som disponeras.32  

 

Den nekande strategin 

Strategin syftar till att bekämpa motståndarens militära förmåga. Strategin följer logiken att om 

en aktör fråntas sina militära maktmedel eller på annat sätt förhindras att använda dessa, 

förnekas denne att kunna nå sina strategiska mål med militära maktmedel.33 

Den nekande strategin bygger på en interaktion mellan parternas strategier i konflikten. Det 

räcker enligt Pape inte att bara förstöra en aktörs militära kapacitet generellt utan det är 

avgörande att det är militär förmåga relevant eller avgörande för aktörens uppfyllande av de 

strategiska målsättningarna. Aktören ska uppfatta sig förnekad att nå de strategiska målen med 

militära maktmedel.34  

 

Den nekande strategin delas in i tre delar, strategisk interdiktion, operativ interdiktion och 

understöd till markförband. 

 

Strategisk interdiktion 

Strategin går ut på att förstöra motståndarens produktion av militär förmåga eller materiel samt 

att isolera stridsområden eller fronter från tillförsel av militär kapacitet. Målvalen historiskt har 

varit vitala industrier eller flöden för kullager, stål och andra kritiska komponenter men även 

mål för påverkan av flöden, försörjning och distributionen såsom hamnar, transporter och 

broar.35 

En nackdel med den strategiska interdiktionen är att efterfrågad effekt kan ta tid att uppnå då 

motståndarens förmåga på stridsfältet inte direkt påverkas strategisk interdiktion.36 

 

Operativ interdiktion 

Strategin fokuserar på att bekämpa motståndarens operativa eller taktiska stödfunktioner för 

underhållstjänst, ledning, och förmåga att förflytta operativa förstärkningar. Målsättningen är 

                                                 
32

 Robert Anthony Pape. s. 79 
33

 Robert Anthony Pape. s. 69 
34

 Robert Anthony Pape. s. 29 
35

 Robert Anthony Pape. s. 71 
36

 Robert Anthony Pape. s. 75, 77 
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att framkalla ”operativ förlamning” och försvåra eller förhindra samordning av motståndarens 

stridskrafter. Exempel på målval historiskt har varit järnvägar, vägar och vattenvägar. Genom 

att attackera lednings- och sambandssystem kunde operativa ledningar göras okunniga om det 

verkliga läget vid fronten och därmed inte fatta beslut om förstärkning.37  

 

Understöd till markförband 

Strategin går tillbaka till första världskriget då flygstridskrafterna användes i direkt anslutning 

till stridsställningarna och områdena i anslutning. Målvalen omfattar markstridskrafterna och 

logistikkomponenter i nära anslutning till fronten. Strategin omfattar även egen spaning och 

underrättelseinhämtning. Flyget skulle understödja markförbanden genom att kraftsamla eld till 

genombrottspunkter vid egna anfall och genom att bekämpa genombrott vid motståndarens 

anfall. Flyget skulle också förhindra att motståndarens taktiska rörlighet och särskilt förmågan 

att föra fram sina taktiska reserver. CAS är en typ av understöd till markförband som syftar till 

att tunna ut fronten och skapa svagheter som markförbanden kan utnyttja.38 Detta bör enligt 

Pape göras samordnat med markförbanden då bäst gemensam effekt nås. Detta genom att 

utsätta motståndaren för ett dilemma. Om motståndaren kraftsamlar riskeras bekämpning med 

flyg och om motståndaren sprider ut sig ökar risken för att bli lokalt underlägsen mot 

markförband.39 

 

2.2.1 Pape om den nekande strategins räckvidd 
Strategin är framtagen och optimerad för strategisk offensiv i form av luftkampanjer.40 

Pape påpekar i sin bok Bombing to win att han inte har testat strategin på fall som inte involverar 

luftmakt. Han hävdar dock utifrån jämförelser av effekter i land-, sjö- och  

luftoperationer att resultaten tyder på att den nekande strategin har förklaringskraft för alla 

former av militär tvångsmakt.41  

Den nekande strategin har enligt Pape fler begränsningar. Pape avgränsar sig från alla icke-

militära variabler såsom inrikespolitik, organisatoriska och psykologiska faktorer och fokuserar 

på de rent militära parametrarna.42 

                                                 
37

 Robert Anthony Pape. s. 72-73, 77-78 
38

 Robert Anthony Pape. s. 70-78 
39

 Robert A Pape, ‘The True Worth of Air Power’, Foreign Affairs, 83.2, 116–30 s. 119 
40

 Robert Anthony Pape. s. 9 
41

 Robert Anthony Pape. s. 10 (Översatt från not 25 på sidan 10) 
42

 Robert Anthony Pape. s. 9 
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2.3 TEORIDISKUSSION 

Meuller anser att Pape har avgränsat bort för mycket vad den nekande strategin kan omfatta. 

Strategin är reducerad till att omfatta dispyter eller kontroll av landterritorium vilket leder till 

att den nekande strategin bara omfattar understöd till markförband, operativ interdiktion och 

strategisk interdiktion.43 Meuller framhäver också bristen i att Pape inte har nyanserat 

alternativen i strategierna mer. Meuller ser utvecklingspotential om alternativen graderas och 

tillåts kombineras.44  Mueller identifierar avslutningsvis ett behov av att se på motståndaren 

som ett system för att välja strategier utifrån kunskap om hur målet reagerar på olika åtgärder.45  

 

2.4 ARGUMENTATION FÖR VALD TEORI 

Papes nekande strategi kommer att användas som huvudteori i undersökningen. Trots kritiken 

mot Pape och hans teorier har det inte identifierats andra teorier som är vetenskapligt utvecklade 

i samma utsträckning som Papes teori. 

En skillnad mellan Pape och Warden är synen på luftrumskontroll. Pape anser att det är en 

förutsättning för att kunna tillämpa de fyra strategierna men att det räcker med lokal 

luftöverlägsenhet. Warden däremot hävdar att det är mycket farligt att resonera så om begreppet 

luftherravälde och förordar totalt luftherravälde.46 Detta är ytterligare ett argument att välja 

Pape före Warden då Papes syn på luftrumsrumskontroll harmoniserar med det valda fallens 

kontext. 

I undersökningen kommer även den straffande, risk- och den dekapiterande strategin att 

operationaliseras och användas i analysen. Ett argumenten till att använda alla fyra delar är att 

teorin inte använts på defensiva fall varför jag inte kan utesluta att den bestraffande, risk och 

dekapiterande strategierna som Pape själv anser fungerar dåligt i en offensiv kontext kan 

fungera i en defensiv kontext. De tre övriga strategierna kommer att fungera som 

kontrollfunktion ”runt” den nekande strategin. Det vill säga att om användande av 

flygstridskrafter indikeras men inte kan härledas till den nekande strategin så kan möjligen 

någon av de andra tre strategierna indikera det. Detta kommer att öka möjligheterna till 

teoriutveckling av den nekande strategin och fortsatt forskning om det blir möjligt att identifiera 

vad den nekande strategin inte kan förklara men samtidigt identifierar deltat. 

 

                                                 
43

 Mueller. s. 214 
44

 Mueller. s. 215 
45

 Mueller. s. 221 
46

 Warden. s. 190 
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3. Metod 

I kapitlet presenteras en beskrivning av hur undersökningen genomförts samt de beslut och 

avvägningar som gjorts samt argument för valda fall. Dessutom innehåller kapitlet en 

redogörelse avseende undersökningens vetenskapliga kvalitét och etiska överväganden, metod 

för datainsamling samt ett avsnitt om källkritik. Kapitlet avslutas med en redovisning av 

operationaliseringen av teorin samt framtagandet av analysverktyg. 

 

3.1  GENOMFÖRANDEIDÈ OCH FORSKNINGSDESIGN   

Bristerna i teoribildningen som identifierades i forskningsöversikten vad gäller defensiva 

operationer leder till att undersökningen ska pröva om teorier om tvångsmakt kan användas för 

att analysera användningen av luftstridskrafter i defensiva operationer. Undersökningen ska 

analysera om Papes teorier är applicerbara i en defensiv kontext, det vill säga att det är Papes 

teorier som är i centrum för undersökningen.47 Ett argument för valet av fallstudiedesign är 

styrkan vad gäller flexibiliteten genom undersökningen48. Ett annat är styrkan i möjligheterna 

att skapa hög konceptuell validitet.49 (Se även 3.4) 

Inledningsvis analyseras Papes bok ”Bombing to win” i syfte att förstå och beskriva hans teorier 

och utveckla ett analysinstrument. 

Därefter genomförs en kvalitativ textanalys av de utvalda fallen där empirin inledningsvis 

struktureras i tid och rum för att med kontrasterande data minimera fel vad gäller 

händelseförloppet. Inom ramen för detta identifieras Egyptens och Syriens strategiska 

målsättningar i syfte att kunna mäta effekterna av Israels tvångsmaktsstrategier.  

Därefter analyseras empirin utifrån de indikatorer som baseras på analysinstrumentet för att 

identifiera förekomst av användning av flygstridskrafter i perioden. 

Analysen delas in i följande delar: 

 Luftförsvar 6-24 oktober över hela operationsområdet 

 Syriska fronten 6-24 oktober 

 Suezfronten 6-14 oktober 

 Suezfronten 15-24 oktober 

                                                 
47 Peter Esaiasson m. fl. , Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad (Wolters 

Kluwer, 2017). s. 43 
48

 Robert K. Yin och Björn Nilsson, Fallstudier : Design Och Genomförande (Liber, 2007) s. 84 
49 Alexander L. George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences 

(MIT Press, 2005). s. 19 
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Förekomsten klassificeras och graderas. Därefter värderas den utifrån den effekt flyginsatserna 

bedöms ha på motståndaren utifrån Papes strategier. 

Avslutningsvis sammanställs resultaten och svar på frågan presenteras i 5.1. 

Resultatdiskussionen ska svara på den explicita forskningsfrågan och den implicita frågan 

huruvida tvångsmakt med flygstridskrafter som går att härleda till Papes teorier faktiskt 

påverkade de stridande parterna till att avbryta stridigheterna.  

 

3.1.2 Argumentation för valda fall 
Papes nekande strategi är framtagen för en starkare aktörs strategiska offensiv med 

luftstridskrafter. Fallen är valda utifrån att en svagare aktör genomför en strategisk-operativ 

defensiv operation med både mark- och luftstridskrafter mot en starkare angripare. 

Kriterierna för val av fall är att det ska var en konventionell väpnad konflikt och försvararen 

ska var underlägsen och ha ett begränsat djup i sitt försvar. Konflikten ska utspela sig i en 

modern kontext det vill säg att moderna vapen, system och gemensamma operationer ska ingå. 

Vidare ska förutsättningarna likna svenska förhållanden beskrivna i MSD 16 vad gäller 

tidsförhållanden. 

Fallen återfinns i Yom Kippur-kriget50 1973 och delas upp på följande sätt: 

 Luftförsvar 6-24 oktober över hela operationsområdet (Defensiv och Offensiv) 

 Syriska fronten 6-24 oktober (Till huvuddel defensiv) 

 Suezfronten 6-14 oktober (Till huvuddel defensiv) 

 Suezfronten 15-24 oktober (Till huvuddel offensiv) 

Denna kraftmätning borde Israel enligt Arreguin-Tofts teorier förlorat51 men Israel lyckades 

skapa den tid som krävdes för att ta upp striden, genomföra en defensiv operation och sedan 

inom ramen för defensiven genomföra en offensiv fas. 

 

3.2 KÄLLKRITIK 

I undersökningen används de källkritiska principerna tidssamband, äkthet, oberoende och 

tendensfrihet som grund för att bedöma materialet.52 Vad gäller bedömningspunkten 

tidssamband säger Thurén att ”ju längre tid det gått mellan en händelse och källans berättelse 

                                                 
50 Även kallat Oktoberkriget eller Ramadankriget. 
51

 Arreguín-Toft. s. 38ff 
52

 Torsten Thurén, Källkritik (Liber, 2013) s. 7-8 
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om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan”.53 De tidsnära källorna har 

stort värde för miljöbeskrivningar och de är detaljrika. Några av de tidsnära källorna har stora 

fördelar för de ger en unik inblick i de arabiska planerna men har tydliga tendentiösa drag.  

Äkthetsperspektivet omhändertas genom att datainsamlingen genomförts i vetenskapliga 

databaser samt på Anna Lindh Biblioteket. Detta minimerar risken för förfalskningar men 

utesluter inte behovet av källkritisk granskning utifrån övriga källkritiks-principer. 

Vad gäller oberoende så omfattar materialet både primär- och sekundärkällor. Primärkällorna 

är dock av sådant slag att de endast är primärkällor till delar av mer komplexa berättelser.  

Berättelserna uppvisar i många fall potentiella brister i oberoendet och visar på exempel på 

tradering.54  Att många källor är samstämmiga kan tolkas som att flera källor är entydiga om 

förloppen men kan också tolkas som att informationen är traderad varför jag väljer att i denna 

undersökning behandla alla källor som sekundärkällor och istället i högre grad nyttja 

datatriangulering med kontrasterande material.55 Materialet är i form av skriftliga källor såsom 

böcker och artiklar.  

 

Tabell 1. Lista över tryckt empirimaterial 

Boktitel Publicerad på förlag, år Anmärkning 

Return to Sinai : The 

Arab-Israeli War, 1973 

Compton Russell Ltd, 1974 

 

Indisk men beställd av 

araberna 

The War of Atonement  Weidenfeld and Nicolson, 1975 Israelisk 

The Ramadan War, 1973 T.N Dupuy Associates, Inc., 1978 Arabisk 

Command in War, 1985 

 

Harvard University Press, 1985 Israelisk 

The Heights of Courage :  

A Tank Leader’s War on  

the Golan  
 

Praeger, 1992 Israelisk 

The Watchman Fell Asleep State University of New York Press, 

 2005 

Israelisk 

A History of Air Warfare Potomac Books, 2010 Norsk red. Israelisk 

författare 

At the Decisive Point in 

the Sinai : Generalship in 

the Yom Kippur War 

The University Press of Kentucky, 

2017 

Israelisk 

 

                                                 
53

 Thurén, Källkritik. s.7 
54

 Thurén, Källkritik. s. 45 
55

 Robert K. Yin och Björn Nilsson, Fallstudier : Design Och Genomförande (Liber, 2007) s. 127f 
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Tabell 2. Lista över artiklar med empirimaterial 

Artikel Publicerad Utgiven år, Peer rewied 

(PR) 

The October War Adelphi Papers 1975 (PR) 

Military Photoreconnaissance 

 during the Yom Kippur War: 

 A Research Note 

Intelligence and National 

Security 

1992 (PR) 

The Air Force and the Yom 

 Kippur War: New Lessons 

Israel Affairs 1999 (PR) 

Termination of the Yom 

Kippur War between Israel and 

Syria (…) 

Middle Eastern Studies 2001 (PR) 

Strategic Surprise or 

Fundamental Flaws? (…) 

The Journal of Military History 
 

2008 (PR) 

The Israel Air Force in the 

1967 and 1973 Wars: 

Revisiting the Historical Record 

Israel Affairs 2010 (PR) 

Combined Arms Warfare:  

The Israeli Experience in the 

1973 Yom Kippur War  

Defence Studies 2015 (PR) 

The Yom Kippur War:  

The Successes of Israeli  

Intelligence 

International Journal of 

Intelligence and 

CounterIntelligence 

2015 (PR) 

 

Konsekvensen för denna undersökning är att jag inkluderar fler kontrasterande berättande 

källor samt publicerade forskningsartiklar för att minska osäkerheterna kring händelseförlopp 

och användandet av flygstridskrafter. Parterna i konflikten är relativt öppna med när och mot 

vad flygstridskrafter användes. De är mer förtegna eller överdrivna om vilken effekt insatserna 

hade.  

 

3.3 METOD FÖR DATAINSAMLING 

Metoden för datainsamling är i baserad på skriftliga källor. Källkritiska aspekter redovisas i 

avsnitt 3.2 ovan. Fördelar med dokument som källor är bland annat att de är stabila och kan 

granskas flera gånger. Dessutom kan de vara precisa och innehålla mycket data. Nackdelar är 

att dokument kan vara svåra att hitta eller att på annat sätt har begränsad tillgänglighet.  

Dessutom finns risk för skevhet om forskare inte är tillräckligt medvetna om till exempel sina 

fördomar.56 Problemet med fördomar och förförståelse omhändertas i undersökningen genom 

att författaren aktivt reflekterar över problemet och är öppen för motsägande information.57  

                                                 
56

 Yin och Nilsson. s. 112 
57 Yin och Nilsson. s. 86 
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3.3.1 Forskningsöversikten 
 
Insamlingen inleddes med strukturerade sökningar i Anna Lindh-bibliotekets databaser efter i 

huvudsak forskningsartiklar för att identifiera den senaste forskningen. Därefter kontrollerades 

referenserna i artiklarna och sökningen fördjupades och utvecklades. Sökningarna inleddes med 

sökord som: air power AND coercion, air power AND maneuver warfare, weak win war, 

defensive operations. 

3.3.2 Empiri 
 
Datainsamlingen av det empiriska materialet har skett utifrån den operationaliserade teorin. 

Särskilt viktigt var att hitta kontrasterande, i detta fall arabiska källor, för att kunna återskapa 

ett relevant händelseförlopp vad gäller tid och rum och identifiera händelser. Sökandet har 

sedan inriktats mot publicerat forskningsmaterial. Sökningarna inleddes med sökord som: air 

power AND Yom Kippur, air power AND october war, war of atonement, Ramadan war. 

 

3.4 VETENSKAPLIG KVALITÉ OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN   

Vetenskaplig kvalité 

Genom att välja en teoriprövande ansats sätts teorin i fokus och dess förklaringskraft på prov 

vilket harmoniserar med frågeställningen och problemformuleringen. Valet av att använda alla 

fyra strategierna möter kravet på god kvalité enligt Yin då detta innebär att undersökningen 

designas så att alternativa och rivaliserande tolkningar kan identifieras, men att analysen riktas 

mot den viktigaste aspekten i analysen, det vill säga Papes nekande strategi.58 

Forskningsdesignen bygger på fallstudier med vilka fördelarna är flera. Bland annat innebär 

fallstudiedesignen att olika typer av källor flexibelt kan användas för att på djupet belysa ett 

komplext fenomen. Dessutom har designen styrkor när det gäller att utveckla nya hypoteser 

och utforska kausala samband. I denna teoriprövande undersökning innebär det att om teorin 

inte har förklaringskraft över vissa fenomen så medger designen möjligheter att inom 

undersökningen identifiera nya kausala mekanismer samt formulera nya hypoteser.59 

Reliabiliteten påverkas generellt negativt av slarv, bristande noggrannhet och oreda.60 Dessa 

problem är främst förknippade med kvantitativa mätmetoder och kommer i denna undersökning 

                                                 
58

 Robert K. Yin och Björn Nilsson, Fallstudier : Design Och Genomförande (Liber, 2007)  

s. 162f. 
59

 George och Bennett. s. 19-22. 
60

 Asbjørn. Johannessen et al., Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod (Liber, 2003).  

s. 254. 



Hans Holmberg 2018-05-09  

OP SA 15-18/ HOP 12 

Sida 20 av 44 

 

att särskilt bevakas och motverkas genom att struktur och stringens genomsyrar arbetet med 

mätningen av empirin mot indikatorerna i mätinstrumentet.  

Den interna validiteten stärks genom att noggrant och kronologiskt återskapa 

händelseförloppen i fallen i syfte att identifiera relevanta kausala samband och riktningar.61 

Kontrasterande data från alla sidor av konflikten används genom triangulering för att 

rekonstruera händelseförloppen och säkerställa att objektiviteten och trovärdigheten 

optimeras.62 

Begreppsvaliditeten är särskilt intressant i denna undersökning då teorin används på ett sätt som 

inte Pape inte avsåg. Det innebär att det möjligen kan uppstå ett validitetsproblem vid 

operationaliseringen och framtagandet av indikatorer som i sin tur kan utvecklas till ett 

systematiskt fel i den fortsatta analysen.63 De potentiella bristerna relaterade till 

operationaliseringsprocessen hanteras genom att särskilt vikt läggs på att förstå Papes strategier. 

Intersubjektiv testbarhet är ett positivistiskt ideal som i denna typ av undersökning på grund av 

frågornas komplexitet och författares olika förförståelse är mycket svårt att uppnå64. 

Transparens, tydlighet och öppenhet i redovisningen av tillvägagångssättet i undersökningen 

ska göra att undersökningen kommer så nära idealet som möjligt för att möjliggöra replikering. 

 

Etiska överväganden 

Datainsamlingen har skett på ett lagligt och legitimt sätt genom sökningar i offentliga databaser 

och bibliotek.65 Undersökningen har genomförts på ett så professionellt, ärligt, objektivt och 

fördomsfritt sätt som möjligt vilket även användandet av kontrasterande källor påvisar.66 

Undersökningen är teoriprövande vilket innebär att det är Papes strategier som står i fokus och 

därför kommer svaren inte att vara normativa vad gäller våldsanvändning. Möjligen kan 

undersökning indirekt bidra till en större kunskap om vilken typ av våld med flygstridskrafter 

som är mer effektivt än andra. Denna kunskap skulle kunna användas i framtida planering av 

våldsanvändning. Våldsanvändning med flygstridskrafter är en verksamhet som bedrivs av 

statsaktörer vilka författaren utgår från följer gällande regler och konventioner. Dessutom blir 
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resultaten i undersökningen kopplade till användandet av våld i en defensiv kontext vilket 

innebär att det sannolikt omfattas av självförsvarsrätten i FN-stadgan.  

 

3.5 OPERATIONALISERNING AV TEORI 

Avsnittet inleds med att redovisa tabell 3 med indikatorer framtagna ur utifrån Papes strategier. 

Därefter redovisas definitionerna för variabelvärden i tabell 4 definitionerna av 

effektvärderingen i tabell 5 och avslutningsvis det sammanfattande analysverktyget i tabell 6. 

Till de fyra strategierna adderas Luftförsvar. Inte som ytterligare en strategi utan som en 

verksamhet som kräver flygstridskrafter och som Pape anser vara en förutsättning för att 

tillämpa övriga strategier.67  

3.5.1 Analysverktyg och indikatorer 
Tabell 3 visar identifierade indikatorer utifrån fördjupningen av strategierna i teorikapitlet (2.1 

och 2.2). Strategikolumnen visar respektive tvångsmaktsstrategi. Syfteskolumnen visar de 

målsättningar som enligt Pape är syftet med respektive strategi. Den högra kolumnen visar de 

indikatorer som ska identifieras i empirin.  

 
Tabell 3. Strategier och indikatorer 

STRATEGI SYFTE INDIKATORER 

Bestraffande Uppror hos 

befolkningen 

Sker bekämpning av civilbefolkning? 

Sker bekämpning av samhällsviktig infrastruktur? 

Risk Avskräckning Sker hot om stegrat våld mot civilsamhället? 

Dekapiterande Politiskt: 

Likvidera beslutsfattare 

Sker bekämpning av central politisk ledning för kriget? 

 

 Politisk:  

Lokalt maktövertagande 

Sker bekämpning av central politisk ledning generellt? 

 Militärt: Isolera Sker bekämpning av central militär ledning eller 

sambandssystem för strategisk/operativ ledning? 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

Isolera stridsfältet 

 

Sker påverkan på kapacitet att tillverka eller föra fram 

resurser till stridsområdet? 

Operativ  

interdiktion  

 

Operativ förlamning  Sker bekämpning av: 

Frontnära funktioner? 

Förmåga till rörlighet? 

Förmåga till samordning? 

Understöd till 

markförband 

Styrkeöverlägsenhet 

Manöver 

Sker bekämpning av förband? 

Sker spaning, underrättelseinhämtning och delgivning? 

Luftförsvar Lokal luftöverlägsenhet Sker bekämpning av luftvärn? 

 Freda nationellt luftrum Sker bekämpning av motståndarens flygstridskrafter och 

luftburna vapen? 
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Tabell 4 visar definitioner av variabelvärden. Variabelvärdet visar i vilken omfattning de 

identifierade indikatorerna i tabell 3 förekommer i empirin i analyserad period. Värdet förs in i 

VARIABELVÄRDEs-kolumnen i tabell 6. 

  

Tabell 4. Definition av variabelvärden 

Variabelvärde Innebörd Definition 

Hög Hög förekomst  Förekommer över tiden 

Är uttalat prioriterat 

Genomförs med stora resurser 

Medel Medelhög förekomst  Förekommer vid upprepade tillfällen  

Låg Låg förekomst Förekommer vid enstaka tillfälle   

Ingen Ingen förekomst Förekommer inte 

 

Tabell 5 visar vilken påverkan användningen av flygstridskrafterna haft på de stridande  

aktörernas beslut att avbryta stridigheterna utifrån Papes strategier. Effekten bedöms utifrån 

aktörernas bedömda strategiska slutmål enligt avsnitt 4.1.1. och syftes-kolumnen i tabell 3 

och förs in i EFFEKTVÄRDEs-kolumnen i tabell 6.  

Detta är en svaghet i analysen. Empirin är inte så tydlig att detta med säkerhet går att 

identifiera. Logiken i bedömningen är att om strategin har fått avsedd effekt i perioden så har 

den utsatta aktören avbrutit striderna. Om striderna avbryts görs bedömningen på vilket sätt 

Papes strategier kan ha bidragit. För att sätta effektvärde AVGÖRANDE krävs ett offentligt 

uttalande från den utsatte aktören om orsaken till att de avbröt stridigheterna berodde på 

tvångsmaktsstrategierna. För att sätta BIDRAGANDE krävs att någon effekt kan identifieras. 

Om striderna inte avbrutits är effekten INGEN. Enligt Pape kan dessa effekter ta tid innan de 

kan identifieras vilket är ytterligare en försvårande omständighet i analysen. 

 

 

Tabell 5. Definition av effektvärdering 

Effektvärde Definition 

Avgörande Avgörande effekt direkt eller indirekt 

Bidragande Har bidragit på något sätt, direkt eller indirekt  

Ingen Har inte haft någon effekt i perioden 

Okänd Effekten går ej att bedöma 

 

 

Tabell 6 visar analysverktyg med effektvärdering. Variabelvärde och effektnivå sammanställs 

i tabellen för resultatbedömning. Efter respektive delanalys (Luftförsvar 6-24 oktober, Syriska 

fronten 6-24 oktober, Suezfronten 6-14 oktober och Suezfronten 15-24 oktober) sammanfattas 
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delresultatet i en tabell per analys enligt tabell 6. I avsnitt 4.6 sammanställs de fyra 

delanalyserna.    

 

Tabell 6. Analysverktyg med effektvärdering 

STRATEGI VARIABELVÄRDE EFFEKTVÄRDE  

Bestraffande   

Risk   

Dekapiterande   

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

  

Operativ  

interdiktion  

 

  

Understöd till 

markförband 

  

Luftförsvar   
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4. Analys och resultat 

Detta kapitel inleds med kort beskrivning av konflikten i stort samt de stridande parternas 

strategiska målsättningar. Därefter analyseras perioderna 6-14 oktober och 15-24 oktober. 

Respektive del-analys inleds med en kort sammanfattning av händelseförloppet samt avslutas 

med en sammanfattning. Luftförsvar analyseras separat över perioden 6-24 oktober då den 

verksamheten sträcker sig över hela operationsområdet med samma resurser och ingen relevant 

avgränsning varit möjlig. Syriska fronten respektive Suezfronten analyseras var för sig då 

respektive front har olika karaktär och respektive aktör i konflikten har olika agendor, mål och 

drivkrafter. Suez analyseras i en defensiv fas (6-14 okt) och en offensiv fas (15-24 okt). 

Avslutningsvis sker en sammanfattning av analysen.  

 

4.1 BESKRIVNING AV KONFLIKTEN 

Den 6 oktober 1973 bröt ett tvåfrontskrig ut mellan Israel och en koalition bestående av Egypten 

och Syrien.68 Kriget kan ses som en fortsättning på den olösta konflikt som utvecklades efter 

1948 och som vid ett flertal tillfällen blossat upp i krig och Yom Kippur-kriget räknas ibland 

som den ”fjärde ronden” i konflikten.69 På den syriska fronten var styrkeförhållandena vad 

gäller stridsvagnar 8:1, infanteri 10:1 och artilleri ca 12:1 till Syriernas fördel. På Suezfronten 

var förhållande vad gäller stridsvagn 14:1, infanteri 80:1 och artilleri 40:1 till Egyptiernas 

fördel.70 Vad gäller strids- och spaningsflygplan var förhållandet 3,6:1 till arabkoalitionens 

fördel.71 

4.1.1 Målsättningar för Egypten, Syrien och Israel 
 

Det politiskt-strategiska målet med kriget var från arabernas sida att bryta det politiska dödläget 

som uppstått efter de senaste konflikterna, tillfoga Israel maximal förlust och återta delar av 

Sinai och Golan som förlorades 1967.72 En av de övergripande strategiska målsättningarna var 

att ”krossa myten” om den Israeliska överlägsenheten73. 
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För att uppnå sina militära mål var det särskilt viktigt att araberna hade stora markförband i 

Sinai med pansarvärnsförmåga som kunde agera under att luftvärnsskydd samt att motsvarande 

skydd fanns upprättat på den syriska fronten.74 

 

Den Israeliska målsättningen var att slå tillbaka attackerna och inte förlora territorium samt 

avgöra kriget i ett bättre militärt och politiskt läge än det innan kriget.75 

 

4.2 ANALYS AV LUFTFÖRSVAR 6-24 OKTOBER 

Den 6 oktober ca klockan 1400 påbörjas anfallet mot Israel. Anfall över Suezkanalen och över 

Golan sker simultant.76 Den centrala ledningen i Israel fruktar ett genombrott på Golan och det 

israeliska flygvapnet (IAF) får order om att stoppa markförbanden utan att veta var 

luftvärnssystem är grupperade.77 Ur instruktionen till flygvapnet den 7 oktober framgår tydligt 

att IAF fick uppgifter i flera riktningar utan längre planeringstid. En tydlig prioritet framgår då 

uppgifterna luftförsvar och försvaret av civila inte ändrades.78 En uppgift gör gällande att IAF 

flög 1162 uppdrag de trettio första timmarna. Av dessa var 686 luftförsvarsuppdrag.79 IAF 

lyckades dessutom freda luftrummet från luftburna vapen.  Till exempel sköt IAF ner ett flertal 

AS-5 KELT80 varav en var avlossad mot Tel Aviv.81  

IAF lyckades skydda staten Israel, gränserna och mobiliseringen. IAF jakt tillsammans med 

Israeliska luftvärnssystem har skjutit ner ca 25 procent av de arabiska attackflygplanen vilket 

ledde till att den arabiska flygverksamheten i huvudsak begränsades till frontområdena.82  

Prioriteringen av luftförsvar är i linje med Papes syn på att först skapa lokal luftöverlägsenhet 

för att sedan kunna genomföra andra operationer.83. Enligt Hertzog föll inte en enda bomb i 

Israel84.  Att Israel reducerade luftvärnsförmågan hos den arabiska koalitionen hade en generellt 

stor effekt på utgången av konflikten då den arabiska planen byggde på att ha ett mycket 
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omfattande, modernt luftvärnsskydd över sina förband som skulle decimera IAF överlägsenhet 

i luften. De israeliska markförbanden (IDF) och IAF genomförde denna reducering tillsammans 

i gemensamma operationer där markförbanden anföll och slog ut luftvärnssystem så att IAF 

kunde komma närmare och understödja markförbanden. Detta tillvägagångssätt är enligt Pape 

optimalt då både mark- och luftstridskrafter opererar tillsammans. Den egyptiska planen att 

gruppera under ett luftvärnsskydd och sedan genom strid från stridsställning tillfoga IDF en 

kostsam symbolisk förlust på marken försvårades när IDF tillsammans med IAF nekade 

egyptierna det militära maktmedlet. De egyptiska markförbanden fick inget Lv-skydd, IAF 

kunde bekämpa egyptiska markförband, IDF kunde manövrera och slå ut fler luftvärnssystem 

osv. Detta ledde slutligen till att den 3. Egyptiska armén blev omringad och den egyptiska 

militära och politiska ledningen väljer att initiera förhandlingar om eld-upphör. Uppgiften 

luftförsvar var uttalat prioriterad, genomfördes med stora resurser och genomförs över tiden i 

perioden och tilldelas därför variabelvärde HÖG. Effekten bedöms ur Papes teoriperspektiv i 

slutet av perioden då den egyptiska ledningen initierade eldupphöravtalet indirekt haft en 

AVGÖRANDE effekt.  

  

4.3 SYRISKA FRONTEN 6-24 OKTOBER 

Efter de inledande förlusterna i kriget och efter Syriens attacker mot civila på Golan med raketer 

planerar Försvarsminister Dayan att avsluta kriget på Golan så fort som möjligt.85 Han ser 

möjligheten till ett snabbt avlägsnande av Syrien ur kriget för att därefter kraftsamla till Sinai. 

Försvarsministern framför vid ett möte med krigskabinettet: ”att den viktigaste processen nu är 

att förstöra de syriska förbanden. Vi ska stoppa dem till varje pris”. Försvarsministern föreslår 

att IAF ska bomba Damaskus och premiärministern frågar om han menar ”mitt i staden”. 

Försvarsministern svarar: ”I staden och runt den, för att splittra Syrierna”. Attackerna hade 

också det uttalade syftet att avskräcka Jordanien och Irak att involvera sig direkt i kriget.  IDF 

får tillstånd att genomföra bombning och markanfall in i Syrien.86   

Den syriska frontens södra del försvarades den 6 -8 oktober till stor del tack vare IAF.87 Den 8 

oktober hade fronten stabiliserats med stöd av IAF och den 11 oktober påbörjas anfallet in i 

Syrien där IAF inleder anfallet.88 Redan den 12 oktober stoppas offensiven av Syrierna som 
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understöds av två Irakiska divisioner och två Jordanska brigader.89 Trots att de fått stopp på 

IDF så upplever Syrien att Damaskus är hotat och kräver att egyptierna genomför en offensiv 

för att avlasta den syriska fronten. Egyptierna går över Suezkanalen med huvuddelen av två 

divisioner och förbereder en attack i Sinai.90 

4.3.1 Analys av strategier 
 

Den bestraffande strategin 

IAF anfaller den 9 oktober samhällsviktig infrastruktur och förstör en kraftstation i  

Damaskus, ett oljeraffinaderi och ett kraftverk i Homs. Det uttalade syftet var att få slut på 

kriget men även att avskräcka andra att ge sig in i kriget.91 Dessutom anfölls de Irakiska 

oljeterminalerna i Banias.92 

 

Riskstrategin 

Ingen direkt förekomst. 

 

Den dekapiterande strategin 

Delar av Damaskusbombningen den 9 oktober riktades mot Försvarsdepartementet och 

ledningen för Flygvapenstaben93. I samma kvarter fanns även presidentpalatset.94 Dessa målval 

indikerar en dekapiterande strategi. Dock finns inga belägg för att presidentpalatset faktiskt var 

ett mål. Syftet var att få Syrien att ge upp och att avskräcka Jordanien och Irak från att ansluta 

sig till kriget.95 

  

Den nekande strategin  

Strategisk interdiktion 

IAF bekämpar de syriska marinbaserna i Latakia och Tartus bland annat för att förhindra att 

Sovjetisk materiel tillförs till stridsområdet.96  
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Operativ interdiktion 

IAF anfaller den 9 oktober en Libanesisk radarstation som förser Syrien med information.97IAF 

fördröjer en pansardivision och pansarbrigad tillräckligt länge mot Golan så att IDF hinner nå 

sina försvarsställningar.98 

Understöd till markförband 

IAF kraftsamlas till Golan den 8 oktober för att stoppa Syriska markförband.99 

Ur ordern till flyget för prioriteringarna från klockan 1330 till midnatt den 7 oktober framgår 

att IAF ska bedriva ”massiva CAS-operationer trots luftunderlägsenhet”.100 

Den 11 oktober inleder ett kraftsamlat IAF markoperationen med ett anfall mot mål i Syrien. 

Flyginsatserna riktades bland annat mot syriskt artilleri.101  

Den israeliska försvarsministern uttalar explicit att IAF ska förstöra de syriska förbanden. 

4.3.2 Sammanfattning SYRISKA FRONTEN 6-24 OKTOBER 
 

Den bestraffande strategin indikerades när målvalen för bombningarna riktades mot viktig 

samhällsstruktur och civilbefolkningen. Enligt Pape så tar det tid innan effekterna av dessa 

bombningar sker varför detta kan ses som en ren hämnd för raketattackerna mot israeliska 

civila. IAF attackerar även Irakiska mål i Syrien vilket kan tolkas som ett bestraffande av Irak 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Attackerna riktas mot flera mål av samma typ och upprepas. 

Enligt teorin (pkt2.2) kan skadan vara ”direkt eller indirekt och riktas mot ekonomi, 

kraftförsörjning eller andra samhällsviktiga funktioner”. Kraftverket i Homs stod för 25 

procent av Syriens energibehov och den syriska ekonomin återhämtade sig inte på flera 

månader.   

 

Den dekapiterande strategin indikeras då målvalen är Försvarsdepartementet och  

flygvapenstaben. Syftet var sannolikt att isolera den militära ledningen genom att attackera 

förmågan till ledning och samordning av stridskrafter och enligt Pape skapa operativ 

förlamning. 
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Slutsatserna om effekten av bombningarna i Syrien går isär. Palit menar att moralen hos 

civilbefolkningen i Damaskus är fortsatt hög efter bombningarna även om ekonomin är  

påverkad102. Andra menar att attackerna påtagligt verkade menligt på den syriska stridsviljan 

och moralen och starkt bidrog till att Syrien accepterade eldupphöravtalet.103 Ur inhämtad data 

kan inget stöd finnas för att bombningarna har påverkat några politiska beslut i perioden. Det 

faktum att det första eldupphöravtalet från den 22 oktober avvisas av Syrien indikerar att de 

inte har påverkats i sina politiska beslut att avbryta stridigheterna. 

Bombningarna i de båda strategierna får variabelvärdet MEDEL men effekten ur Papes 

teoriperspektiv i perioden än INGEN. 

Bombningarna i Syrien får samtidigt andra militära positiva effekter. Bland annat var syrierna 

tvungna att omdisponera luftvärnsresurser mot Damaskus och andra potentiella mål vilket 

minskade hotet mot IAF på Syrienfronten. Dessutom upphörde skjutningarna med raketer mot 

Israel från Syrien men påverkade inte den syriska delaktigheten i kriget i perioden.104 

 

Riskstrategi har inte identifieras i perioden. Dock kan bombningarna ändå ha den psykologiska 

effekten då den enskilde inte kan avgöra tid och plats för nya attacker. Riskstrategin skulle 

möjligen kunna fungera mot Irak och Jordanien om den intentionen kommuniceras och man ser 

dem som en koalition. Annars kräver definitionen(pkt 2.2) att det sker en stegring av våld mot 

en aktör som ska uppfatta att ”kostnaden för fortsatt kamp som orimlig”.  

Variabelvärde och effekt sätts till INGEN. 

 

Den nekande strategin 

Strategisk interdiktion indikerades vid målvalen av strategiska hamnar och flygfält. Enligt 

Pape syftar dessa attacker till att isolera stridsfältet från tillförsel att militär kapacitet. Detta 

lyckas delvis men den Sovjetiska tillförseln fortsätter trots variabelvärde MEDEL, varför 

effekten får anses vara INGEN. 

 

Operativ interdiktion indikeras när bekämpning av den Libanesiska radarstationen sker. Detta 

görs enligt Pape för att påverka koalitionens samordning av luftförsvar och förvarning vilket 
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enligt Pape kan ses som en del i att skapa operativ förlamning. IAF genomför operativ 

interdiktion när de förhindrar stora pansarförband att nå stridsområdet. Attack mot denna typ 

av mål indikeras vid upprepade tillfällen vilket ger variabelvärde MEDEL. Effekten av dessa 

anfall möjliggör en stabilisering av den syriska fronten men får effektvärde INGEN. 

 

Understöd till markförband har varit omfattande då avsaknaden av markförband varit stor. 

I praktiken har det vid vissa tillfällen varit så att IAF ersatt markförband och ”räddat” Israel.105 

Understöd till markförband har skett i olika delperioder då en avvägning och prioritering skett 

mot behovet på Suezfronten. Trots detta sätts variabelvärdet till HÖG men den direkta effekten 

från IAFs attacker mot markmål sätts till INGEN. Detta beror på att trots IAFs ansträngningar 

så fortsatte Syrien att strida och motsatte sig även det första förslaget till eldupphör.    

 

Tabell 7. Analysverktyg med effektvärdering Syriska fronten 6-24 oktober 

STRATEGI VARIABELVÄRDE  EFFEKTVÄRDE  

Bestraffande MEDEL INGEN 

Risk INGEN INGEN 

Dekapiterande MEDEL INGEN 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

MEDEL INGEN 

Operativ  

interdiktion  

 

MEDEL INGEN 

Understöd till 

markförband 

HÖG INGEN 

 

4.4 SUEZFRONTEN 6- 14 OKTOBER 

När anfallet startade var Bar-Lev linjen kraftigt underbemannad.106 Dessutom var den 

bemannad med sämre tränad reservpersonal.107 Den 6-8 oktober försvarar sig Israelerna i Bar 

Lev-linjen med stöd av IAF. Den 8 oktober anser IDF att de har tillräckliga resurser för ett 

motanfall. Detta misslyckas då IDF anfaller med bristfälligt flygunderstöd rakt in i en 

försvarsgrupperad motståndare med pansarvärnsrobotar.108 Den 9 oktober gör den Israeliska 

Försvarsministern ett uttalande att: - ”vi har inte har kraft att kasta tillbaka egyptierna över 

                                                 
105

 Shmuel L Gordon. s 229 
106

 Rodman, ‘Combined Arms Warfare: The Israeli Experience in the 1973 Yom Kippur War’. s. 167 
107

 Uri Bar-Joseph, ‘Strategic Surprise or Fundamental Flaws? The Sources of Israel’s’, The Journal of Military 

History, 72.2 (2008)  s. 515 
108

 Rodman, ‘Combined Arms Warfare: The Israeli Experience in the 1973 Yom Kippur War’. s. 171-72 
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kanalen”109. Egyptierna konsoliderar brohuvudet och utvecklar försvaret. Den 9-14 oktober är 

båda parter defensiva, israelerna taktikanpassar och tillför förband. Den 12 oktober tvingas 

egyptierna flytta över två divisioner till östra sidan efter krav från Syrien om behov av 

avlastning. Israelerna har underrättelser från särskilda källor om denna rörelse och väntar på att 

de två egyptiska divisionerna ska anfalla.110 Den 14 oktober anfaller egyptierna utanför sitt 

luftvärnsskydd i östlig riktning i Sinai vilket IDF förberett sig på och lyckas slå tillbaka. Detta 

blir vändpunkten i Sinai och Israelerna går från den 15 oktober till offensiv.111  

 

4.4.1 Analys av strategier 
 

Bestraffande 

Ingen förekomst 

Risk 

Ingen förekomst 

Dekapiterande 

Ingen förekomst 

 

Den nekande strategin  

Strategisk interdiktion 

Ingen förekomst 

Operativ interdiktion 

IAF bekämpar broarna över SUEZ vilket syftade till att begränsa rörligheten hos den  

anfallande styrkan.112 Detta hade direkta, positiva effekter för markförbanden i Sinai men det 

huvudsakliga syftet var att begränsa rörlighet hos motståndaren för att vinna tid för egna 

förberedelser och tilltransporter på operativ och strategisk nivå113.   

Understöd till markförband 

IAF beordrades den 7 oktober att kraftsamlat understödja markförband vid SUEZ.114  

Amerikansk spaningsflygning med SR-71, där Israel sannolikt delgivits resultatet, identifierade 

gränsen mellan de två egyptiska arméerna som sedan nyttjades i Israels offensiva operation den 
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15 oktober. Sannolikt fick Israelerna även information från de amerikanska 

spaningssatelliterna.115  

IAF understödde genom attack mot markmål i IDFs anfallsmål inför anfallet den 8 oktober men 

detta skedde inte kraftsamlat varför den direkta effekten blev låg och IDF förluster blev stora.116  

IAF understödde markförbanden under slaget den 14 oktober genom att tillsammans med 

övriga IDF stoppa och bekämpa de egyptiska förband som anföll utanför luftvärnsskyddet.117  

4.4.2 Sammanfattning Suezfronten 6-14 oktober 
 

Att ingen flygverksamhet har identifierats som indikerar vare sig bestraffande, risk, 

dekapitering eller strategisk interdiktion kan troligen förklaras med den uttalade strategiska 

inriktningen att först kraftsamla till Syrien.118  

Alla strategier ovan får variabelvärde INGEN samt effektvärde INGEN. 

 

Operativ interdiktion indikeras genom bekämpning av broarna över Suez. Dessa förbindelser 

möjliggör motståndarens rörlighet som om de bekämpas kan skapa operativ förlamning. Detta 

genom att förband som kulminerat inte blir förstärkta eller avlösta eller att andra förband 

obehindrade kan förstärka brohuvudet. Om dessa broar hade legat längre bort så hade det kunnat 

vara fråga om strategisk interdiktion för att hindra tillförsel till stridsfältet.  

Variabelvärdet sätt till LÅG. Effektvärdet till INGEN. 

 

Understöd till markförband indikeras av spaningsflyg och underrättelseinhämtning.  

Spaningsflygningar behövde komplettera bristerna i underrättelseinhämtningen då förbanden 

vid Suez saknade egna spaningsresurser eller var avskurna efter anfallet. IAFs flygningar var 

ineffektiva på grund av luftvärnshotet och behovet av flygunderstöd till Golan vilket ledde till 

att Israelerna saknade en relevant lägesuppfattning under de första 48 timmarna. Unmanned 

Aerial Vehicles (UAV) och helikoptrar användes för spaning som komplement till övrig 

flygspaning.119 Motanfallet den 8 oktober saknade samordning med bland annat IAF och det 

bidrog till att understödet uteblev eller var ineffektivt.120 
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Till slaget den 14 oktober hade IAF och IDF tid att förbereda sig enskilt men också för 

samordnad strid.  IAF användes för att bekämpa förband i direkt anslutning till fronten på  

stridsfältet men samordnat med markförbanden vilket enligt Pape skapar dilemmat om 

bekämpning.121  

Variabelvärdet sätt till HÖG. Effektvärdet till INGEN.  

Tabell 8. Analysverktyg med effektvärdering Suezfronten 6-14 oktober 

STRATEGI VARIABELVÄRDE  EFFEKTVÄRDE 

Straffande INGEN INGEN 

Risk INGEN INGEN 

Dekapiterande INGEN INGEN 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

INGEN INGEN 

Operativ  

interdiktion 

LÅG INGEN 

Understöd till 

markförband 

HÖG INGEN 

 

 

4.5 SUEZFRONTEN 15-24 OKTOBER 

Den 15 oktober klockan 17.00 korsar delar ur IDF Suezkanalen i västlig riktning i 

försvarsglappet mellan den 2. och 3. Egyptiska armén och operation Gazelle inleds.122 Planen 

är att slå ut luftvärnssystemen så att IAF kan etablera luftöverlägsenhet, understödja IDF 

markoffensiv och tillsammans skära av och slå den 3. Egyptiska armén.123 Då egyptierna flyttat 

över stora styrkor inför operationen den 14:e till östra stranden fanns det större möjligheter för 

IDF att nå lokal överlägsenhet på den västra stranden.124 Den 16-17 oktober etablerar IAF lokal 

luftöverlägsenhet i luftrummet över det Israeliska brohuvudet på den västra sidan kanalen.125 

Den 19 oktober kallar stabschefen för de egyptiska väpnade styrkorna till sig den egyptiske 

presidenten Sadat.  Stabschefen säger: ”Kriget är över. En katastrof har inträffat. Vi måste dra 

oss ur Sinai”. Efter det mötet kontaktar president Sadat Sovjetunionen för att börja förhandla 

om eldupphör.126 Den 22 oktober utfärdades det första försöket till eldupphör. Detta ignorerades 

av israelerna som fortsatte sin offensiv och tog strategisk terräng samt isolerade den 3. 

Egyptiska armén på östra sidan av kanalen. Den 24 oktober initierades det andra försöket till 
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eldupphör och denna gång hade FN kommit på plats för att övervaka avtalet.127 När striderna 

avtar är IDF ca 10 mil från Kairo och den 3. Egyptiska armén är omringad vid Suezkanalen.128   

4.5.1 Analys av strategier 
 

Den straffande strategin 

Ingen observation 

Riskstrategin 

Ingen observation 

Den dekapiterande strategin 

Ingen observation 

Den nekande strategin  

Strategisk interdiktion 

Ingen observation 

Operativ interdiktion 

IAF kunde efter att luftvärnssystemen förstörts på den västra sidan kanalen genomföra 

patrullering över markförbanden och genomföra understöd. Det ökade lufthotet mot den  

3. Egyptiska armén ledde till att deras logistikförsörjning försvårades avsevärt. Transporter 

under dygnets ljusa timmar kunde bara ske efter åtgärder mot lufthot som förlängda avstånd 

mellan fordonen129. Detta är enligt Pape bekämpning av frontnära funktioner och bidrar till 

operativ förlamning då förbanden inte blir förnödenhetsförsörjda i tillräcklig utsträckning. 

 

Understöd till markförband 

IAF genomför ett antal förbekämpningar i perioden. De flesta fick låg effekt då dimma, dåligt 

väder och antal flygplan utgjorde begränsningar. IAF patrullerar och understödjer IDF på västra 

stranden130. 
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4.5.2 Sammanfattning Suezfronten 15-24 oktober 
 

Att ingen flygverksamhet har identifierats som indikerar vare sig bestraffande, risk,  

dekapitering eller strategisk interdiktion även i denna period kan troligen förklaras med den 

uttalade strategiska inriktningen att först kraftsamla till Syrien.131  

Alla strategier ovan får variabelvärde INGEN samt effektvärde INGEN. 

 

Operativ interdiktion indikeras genom att operativa logistikfunktioner indirekt påverkas av 

IAF luftöverlägsenhet. 

Detta inträffade vid ett enstaka tillfälle och får variabelvärdet LÅG. Dock så bidrog detta till 

att den 3. Egyptiska armén hamnade i ett läge som ledde till att de blev inringade. Detta 

redovisas under 4.2 Luftförsvar och tilldelas då effektvärde AVGÖRANDE. I denna separata 

bedömning om logistikförsörjning sätts värdet BIDRAGANDE. 

   

Understöd till markförband indikeras när IAF understödde övergångsoperationen och 

anfallen vilket enligt Pape är att kraftsamla till genombrottspunkter och få motståndaren att 

sprida ut sig så denne blir gripbar och lokalt underlägsen. 

 Understöd till markförband förekommer ofta och i stor omfattning genomförts över tiden och 

får variabelvärde HÖG. 

Den direkta effekten ur Papes teoriperspektiv sätts i perioden till BIDRAGANDE därför att 

IAF bidragit i mindre omfattning till att den 3. Egyptiska armén blir inringad och tvingar fram 

politiska beslut om eldupphör.  

 

Tabell 9. Analysverktyg med effektvärdering Suezfronten 15-24 oktober 

STRATEGI VARIABELVÄRDE  EFFEKTVÄRDE 

Straffande INGEN INGEN 

Risk INGEN INGEN 

Dekapiterande INGEN INGEN 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

INGEN INGEN 

Operativ  

interdiktion  

LÅG BIDRAGANDE 

Understöd till 

markförband 

HÖG BIDRAGANDE 
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4.6 SAMMANVÄGNING AV ANALYSRESULTAT 6-24 OKTOBER  

Syriska fronten 6-24 oktober 

STRATEGI VARIABELVÄRDE  EFFEKTVÄRDE  

Bestraffande MEDEL INGEN 

Risk INGEN INGEN 

Dekapiterande MEDEL INGEN 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

MEDEL INGEN 

Operativ  

interdiktion 

MEDEL INGEN 

Understöd till 

markförband 

HÖG INGEN 

 

Suezfronten 6-14 oktober, Israelisk defensiv 

STRATEGI VARIABELVÄRDE  EFFEKTVÄRDE 

Straffande INGEN INGEN 

Risk INGEN INGEN 

Dekapiterande INGEN INGEN 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

INGEN INGEN 

Operativ  

interdiktion  

LÅG INGEN 

Understöd till 

markförband 

HÖG INGEN 

 

Suezfronten 15-24 oktober, Israelisk offensiv 

STRATEGI VARIABELVÄRDE  EFFEKTVÄRDE 

Straffande INGEN INGEN 

Risk INGEN INGEN 

Dekapiterande INGEN INGEN 

Nekande   

Strategisk  

interdiktion 

INGEN INGEN 

Operativ  

interdiktion  

LÅG BEGRÄNSAD 

Understöd till 

markförband 

HÖG BEGRÄNSAD 

Luftförsvar HÖG AVGÖRANDE 
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Luftförsvar var centralt och genomfördes över hela operationsområdet i hela perioden.  

IAFs återupprättande av luftrumskontrollen över operationsområdet ledde till att israelerna 

kunde mobilisera och transporterera förband till respektive front utan fientlig påverkan från 

luften.   

Analysen visar vidare att de bestraffande och dekapiterande strategierna endast användes mot 

Syrien och kan förklara användandet av flygstridskrafterna när Israel uttalat säger att de vill ha 

ett avgörande i Syrien.  

Strategierna har dock ingen identifierad effekt på beslutet att avsluta striderna från Syriens sida. 

 

Den nekande strategin har högst variabelvärden i Syrien på grund av strategisk och operativ 

interdiktion men får ingen effekt i perioden. Den nekande strategin misslyckas med att förklara 

utfallet av konflikten på den syriska fronten trots att strategin användes i stor omfattning. 

 

Den nekande strategin får AVGÖRANDE effekt på Suezfronten, i kombination med 

luftförsvarsoperationen, då israelerna genom gemensamma operationer förnekar egyptierna att 

använda det militära maktmedlet i form av de 3. Egyptiska armén. Därmed upplevde Egypten 

att de inte kunde genomföra sin strategi med militära maktmedel. 

 

Effektvärdet av den nekande strategin i ett rent flygstridskraftsperspektiv bedöms vara 

BIDRAGANDE.  
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5. Avslutning 

Kapitlet inleds med att undersökningens frågeställning besvaras och följs av en diskussion 

omfattandes resultat, teorin och metoden i undersökningen.  Sedan följer ett avsnitt om 

relevansen av undersökningen för officersprofessionen och kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning.  

 

5.1 BESVARANDE AV UNDERSÖKNINGENS FRÅGESTÄLLNING 

Undersökningen har följande frågeställning: 

 

I vilken utsträckning kan Papes teori om tvångsmakt med flygstridskrafter 

tillämpas för att förklara användandet av flygstridskrafter i, och analysera 

utfallet av, defensiva operationer när försvararen är underlägsen? 

 

Analysen visar att Papes teorier om tvångsmakt med flygstridskrafter kan tillämpas för att 

analysera och förklara användandet av flygstridskrafter i en defensiv operation men inte för att 

förklara utfallet i konflikten på ett tydligt sätt.  

 

 

Undersökningens syfte är att bidra till att fylla del av kunskapsluckan genom att undersöka 

huruvida teori om offensiva luftmaktskampanjer med flygstridskrafter är tillämpbara vid 

defensiva operationer. Undersökningen visar att de Papes strategier för offensiva operationer 

även är tillämpbara i defensiva operationer för analys av användandet av flygstridskrafter.  
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5.2 DISKUSSION 

5.2.1 Resultat  
 

De bestraffande och dekapiterande strategierna användes mot Syrien och bringade omfattande 

skada men utan effekt i perioden. Syrien accepterar inte ens eldupphöravtalet när Egypten 

gjorde det utan fortsatte konflikten tillsammans med Irak och Jordanien. Detta indikerar att 

bombningarna mot målen i Syrien inte var tillräckliga i relation till motståndskraften hos 

befolkningen och ledningen. Pape får rätt i sina påståenden att dessa strategier inte fungerar. 

Pape hävdar att effekten av dessa strategier tar tid innan de kan identifieras om de ens fungerar.  

 

Den nekande strategin misslyckas på den syriska fronten trots att den användes i sin helhet. 

Enligt Pape är nyckeln i den nekande strategin att omintetgöra motståndarens militära förmåga 

som är vital för att genomföra sin strategi. Det faktum att den arabiska koalitionen just var en 

koalition kan ha påverkat känslan av gemensam kamp och ökade militära resurser och som kan 

ha påverkat respektive ledningen till andra beslut än om de varit själva om beslutet. Lojalitet 

och långsiktiga strategiska mål för regionen kan ha fungerat som starka drivkrafter som kan ha 

påverkat effekterna av den nekande strategin. Den nekande strategins misslyckande stärker 

kritiken som bland annat Meuller framför och kommer diskuteras i 5.2.2.  

Det är även möjligt att det externa stödet från USA respektive Sovjetunionen har påverkat 

resultatet. Supermakterna försåg aktörerna i konflikten med logistiskt stöd och stöd med 

strategisk information. Detta kan ha påverkat resultatet då den upplevda känslan av att 

aktörernas militära resurser inte tar slut eller begränsas uteblir, vilket är ett av huvudargument 

med den nekande strategin. 

Den nekande strategin får effekt på Suezfronten då israelerna genom gemensamma operationer 

förnekar egyptierna att använda det militära maktmedlet i form av de 3. Egyptiska armén. 

Därmed kunde egyptierna inte genomföra sin strategi med militära maktmedel det vill säga att 

uthålligt försvara Suez och tillfoga Israel ett nederlag. IDF manövrerar sig till ett sådant läge 

att hotet om att slå den 3. Egyptiska armén får den egyptiske presidenten Sadat att initiera 

fredsförhandlingar via Sovjetunionen. Möjligen bedömde Egypten att det arabiska prioriterande 

målet att bryta det politiska dödläget i mellanöstern var uppfyllt. Detta kan ha gjort att Sadat 

bedömde att det inte var värt att offra delar ur den 3. Egyptiska armén i en fortsatt kamp. Detta 

kan också förklara varför Syrien och Irak ville fortsätta kampen då de inte hade lika mycket att 

förlora som egyptierna. 
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5.2.2 Teori 
Teorin förväntades få problem då tillämpningen skedde i en ny kontext. Resultatet visar att 

användandet av flygstridskrafterna inte skiljer sig nämnvärt mellan offensiv och defensiv i 

fallen.  

Att den nekande strategin bedöms haft en AVGÖRANDE effekt på utgången på hela kriget 

får anses överraskande då Pape inte har med Yom Kippur i sina undersökningar. Å andra 

sidan användes den nekande strategin mot Syrien också men då utan effekt.  

 

Meuller kritiserar Pape för att den nekande teorin inte är tillräckligt flexibel och nyanserad. 

Resultatet av undersökningen stödjer den kritiken. Papes nekande strategi omhändertar inte 

kombinationer av strategier och är styrd till måltyper vilket leder till begränsningar. 

Avgörandet på Suezfronten kan ses som en kombination av strategier. Misslyckandet att 

förklara utfallet på den syriska fronten kan tolkas som en felaktig analys av målval baserat på 

bristande kunskap om Syrien som ett system och hur de reagerar på tvångsstrategier.  

För att optimera effekten av flygstridskrafterna bör ett vidare spektrum av mål kunna väljas. 

Den viktigaste kunskapen om motståndaren skulle kunna vara att känna till de strategiska 

målsättningarna och planerna för hur och med vilka medel de avses uppnås. Då kan försvararen 

troligen med sina resurser genomföra en mer effektiv operation. 

I den nationella kontexten kan andra flygande system med kortare räckvidder bli aktuella inom 

ramen Papes strategier. UAV:er och helikoptrar för inhämtning och bekämpning men även för 

logistikförsörjning och sjuktransport inom ramen för understöd till markförband. Dessa bör 

också kunna tas om hand i teorin. 

 
5.2.3 Metod 
Undersökningen har genomförts som en teoriprövande fallstudie. Överförbarheten är begränsad 

och kopplad till teorin. Det var ett ingångsvärde varför en teoriprövande ansats valdes framför 

en teorikonsumerande. Metoden har varit kvalitativ textanalys där det har varit svårt att 

identifiera arabiska källor till empirin i undersökningen vilket lett till en tydlig övervikt av 

Israeliska källor. Objektiviteten har därför varit viktig. Författarens förförståelse och bakgrund 

som arméofficer i luftvärnet och infanteriet sedan över 20 år kan möjligen påverkat analysen 

trots aktiv reflektion om kravet på objektivitet.  

Val av fall kan kritiseras då supermakterna hade så stort inflytande över aktörernas beslut vilket 

kan ha påverkat undersökningen negativt. 
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5.3 RELEVANS FÖR OFFICERSPROFESSIONEN 

Undersökningen kan bidra till ökad förståelse och diskussion om flygstridskrafternas 

användande i en svensk nationell kontext. Luftförsvarsuppgifterna är oerhört viktiga men 

dedikerat flyg som är utrustat för understöd till markförband och samövat med markförbanden 

krävs för att med god effekt kunna utsätta motståndaren för dilemman.  

Förutsättningar för att få relevant effekt inom tidsglappet i MSD 16 kräver att det finns 

tillräcklig kunskap om motståndaren på alla ledningsnivåer. Undersökningen kan bidra till 

diskussionen om vilken kunskap det är och vad som krävs för att erhålla eller skapa den. 

 

5.4 FORTSATT FORSKNING 

Undersökningen har visat att Papes strategier kan förklara förekomsten och användandet av 

flygstridskrafter i de valda fallen. Undersökningar med uttalad teoriutvecklande ansats bör 

genomföras i syfte att omhänderta kritiken från bland annat Mueller om att utveckla den 

nekande strategin till att bli mer allomfattande för att öka räckvidden i en svensk nationell 

kontext. Strategierna hade problem att förklara utgången i konflikten på ett tydligt sätt.  

Fortsatta undersökningar för att utreda den nekande strategins förklaringskraft är viktiga för att 

stärka eller falsifiera strategin. 
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