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ABSTRACT: 
There are two types of air forces; the US, and the others. Most of what is written today concerning 

airpower comes from the pens of large nations. This has led to small nations view of airpower is 

being characterized by the theories of larger nations. Shaun Clarke questions whether such writings 

are applicable to the airpowers of the world’s small nations. Clarke’s theory explores the potential 

of offensive airpower in the context of small sized defense forces. His airpower theory has often 

been praised with the exception that it’s not empirically substantiated. The aim of this study is to 

test and analyze the explanatory power of Clarke’s theory on the Yom Kippur War in 1973 and the 

Second Lebanon War in 2006 with the purpose of creating empirical evidence in support of, or 

against, Clarke’s theory. 

 

The results of the study are mixed. Clarke’s theory has a relatively high explanatory power about 

Israel’s success during the Yom Kippur War and low explanatory power during the Second Lebanon 

War. Finally, this study argues that smaller nations shouldn’t be discouraged from applying offen-

sive airpower in a strategic manner. 
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1 Inledning	

1.1 Problemformulering 

Små västerländska nationers syn på luftmakt, har doktrinärt sett grundat sig på stormaktens 

luftmaktsteorier de senaste 20 åren.1 Enligt Jerker Widén och Jan Ångström kan detta vara 

problematiskt. Bland annat på grund av att tillgången till kapitalintensiv högteknologi skiljer 

sig åt och att det inte är säkert att det strategiska utfallet av olika ageranden mot motparten blir 

likadant, för en stormakt respektive en mindre nation.2 John A Olsen uttrycker likartade argu-

ment för samma problem och menar därför att små nationer behöver söka efter luftmaktsteorier 

utanför stormakternas luftmaktsteorier. Ett adekvat alternativ, enligt Olsen, är Shaun Clarkes 

luftmaktsteori.3 

 

Shaun Clarke har i sitt verk Strategy, air strike and small nations skapat en luftmaktsteori med 

utgångspunkt i små nationers förutsättningar i krig. Även Clarke tror att mindre nationer har 

försökt efterlikna det amerikanska sättet att föra luftkrig på ett farligt sätt vilket föranledde 

skapandet av en ny luftmaktsteori. Clarkes luftmaktteori utmynnar i vad han kallar ”Strategic 

Persuasion Oriented Targeting”, ”SPOT-bombing”, och är således ett luftmaktsteoretisk alter-

nativ för små nationer.4 Clarkes luftmaktsteori har dock kritiserats, av bland annat Phillip S 

Meilinger, som menar att den inte är tillräckligt empiriskt underbyggd.5 En teori som inte är 

empiriskt underbygg på ett adekvat sätt kan snarare ses som en spekulation.6 Det är därför av 

intresse att undersöka ifall det är möjligt att empiriskt stärka Clarkes luftmaktsteori och därmed 

möta den kritik som framförts mot teorin. Undersökningen ämnar att genom en teoriprövande 

studie utgöra en empirisk grund med förankring i teorin. Den empiriska utgångspunkten är Jom 

Kippurkriget 1973 och Libanonkriget 2006 ur ett israeliskt perspektiv.  

 

                                                
1 Jan Reuterdahl, ’Modern luftmaktsteori. Nytt recept eller uppvärmd skåpmat?’; I Luftmakt – En antologi; Nils 
Marius Rekkedal, s. 265–287, Stockholm, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, 2003, s.265 
2 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, Milton Park, 
Abingdon, Oxon, 2015, s.148 
3 Olsen, John Andreas, Air power 2000: review essays on contemporary air power thought, Institutt for for-
svarsstudier (IFS), Oslo, 2002, s.39-40 
4 Clarke, R. S. (Shaun), Strategy, air strike and small nations, Repr., Aerospace Centre, RAAF Base Fairbairn, 
2001 
5 Meilinger, Philip S, ‘Strategy, Air Strike and Small Nations’, Aerospace Power Journal, Vol.14(3), 2000, 
s.120-121 
6 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2003, s.35 
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1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras nedan kan kategoriseras. Inledningsvis presenteras 

forskning som tyder på att små nationers syn på luftmakt har grundats i stormakters luftmakt 

och varför det kan vara problematiskt. Därefter presenteras den rådande forskningsdebatten 

avseende Clarkes luftmaktsteori för små nationer. Slutligen presenteras tidigare forskning av-

seende hur Israel nyttjade luftmakt i Jom Kippurkriget 1973 och Libanonkriget 2006. 

 

I Contemporary Military Theory poängterar Widén och Ångström att luftmaktsteorier generellt 

är skrivna av, eller för, stormakter vilket gör det svårt för små nationer att implementera dessa. 

De exemplifierar denna problematik med att det strategiska utfallet av en attack mot fienden 

eventuellt inte är likadant, eftersom fienden reagerar annorlunda beroende på den strategiska 

kontexten och vem som genomförde attacken. Widén och Ångström noterar dock att detta ar-

gument inte är tillräckligt empiriskt underbyggt.7 Liknande argument avseende problematiken 

med att små nationers syn på luftmakt ofta grundas i stormakters luftmaktsteori tas upp i Dai-

dalossyndromet.8 Samt av Shaun Clarke i Strategy, air strike and small nations.9 

 

Phillip S Meilinger avhandlar i sin bok Airmen and Air Theory: A review of the sources olika 

luftmaktsteorier, dess skapare samt den rådande forskningsdebatten. Meilinger menar att Clar-

kes teorier är ett viktigt och intressant bidrag till den debatten, där Robert Pape och John A. 

Warden är framträdande.10 Anledningen till varför Meilinger anser att Clarkes teori är ett viktigt 

bidrag till debatten är främst på grund av att Clarke inte skriver ur ett stormaktsperspektiv, 

vilket gör att hans teori är viktig för mindre nationer att förvärva. Vidare betonar Meilinger att 

Clarkes ”SPOT-bombing” erbjuder stora möjligheter för små nationer eftersom den kombinerar 

låg risk med låg kostnad för att uppnå stora resultat.11 I tidskriften Aerospace Power Journal 

utvecklar Meilinger sina tankar avseende Clarkes teori och styrker det han tidigare har skrivit; 

att Clarkes luftmaktteori synnerligen är nyskapande och originell. Clarke vill använda ”SPOT-

bombing” för att slå mot motståndarens ledarskap. Paralleller kan således dras till John Warden 

och John Boyds teorier, som också fokuserar och försöker agera mot motståndarens ledarskap. 

                                                
7 Ångström, Jan & Widén, Jerker, (2015), s.245 
8 Reuterdahl, Jan (red.), Daidalossyndromet: om luftmakt 2005, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006, s.95 
9 Clarke, Shaun, (2001), s.2-4 
10 Meilinger, Phillip S, Airmen and air theory: a review of the sources, Air University Press, Maxwell Air Force 
Base, AL, 2001, s.144 
11 Ibid, s.144-146 
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Dock framförs viss kritik mot Clarkes luftmaktteori. Ypperst för att den inte skall vara tillräck-

ligt empiriskt underbyggd.12 

 

John Andreas Olsen har i Asymmetric Warfare och Air Power 2000 skrivit om Clarkes luft-

maktsteori. Olsen menar bland annat att luftmakt kan, utifrån teorin, nyttjas inom ramen för 

asymmetrisk krigföring.13 Detta är ett viktigt bidrag till forskningsdebatten avseende hur luft-

makt bör nyttjas i och med att den militärteknologiska utvecklingen inom luftmakten har skapat 

tendenser till ett skifte från att tillämpa luftmakt symmetriskt till asymmetriskt.14 Vidare har 

Olsen analyserat Clarkes luftmaktsteori utifrån Wardens och Papes perspektiv. Det undersök-

ning visar är att det finns tydliga indikationer på att dessa luftmaktsteoretiker går att spåra i 

Clarkes luftmaktsteori: Strategisk luftmakt från Warden och tvångsmakt från Pape.15  

 

Olsen har även lyft fram kritik och belyst problemområden avseende Clarkes luftmaktsteori i 

tidskriften Air power review. Olsen instämmer med Meilingers kritik avseende att dess empi-

riska underbyggnad är svag. Vidare belyser Olsen problematiken om att luftangrepp mot hög-

värdesmål sannolikt kommer att provocera någon form vedergällning, och således kan en oav-

siktlig eskalering vara ett resultat. Hela Clarkes argumentet förutsätter att nationen i fråga kan 

kontrollera villkoren, inneha initiativet och agera på exakt det sätt som den vill. Ytterligare ett 

identifierat problem, av Olsen, är inom den folkrättsliga dimensionen i och med Clarkes tydliga 

förespråkande av att målvalen för strategiska anfall även innefattar målval utanför det självklart 

militära. Att det skulle föreligga en risk för att det kan uppfattas som en form av krigsbrott är 

problematiskt.16  

 

Hur Israel har nyttjat luftmakt i historiska konflikter är väldokumenterat och ett väl diskuterat 

ämne, däremot inte utifrån Clarkes teori. David Rodman har exempelvis i sin artikel ’The Israel 

Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record’ avhandlat hur Israel nytt-

jade luftmakt under Sexdagarskriget och Jom Kippurkriget. Han inleder artikeln med premissen 

att konventionella tänkare menar att luftmakt var en avgörande faktor till varför Israel segrade 

                                                
12 Meilinger, Philip S, (2000), s.120-121 
13 Olsen, John Andreas (red.), Asymmetric warfare, Royal Norwegian Air Force Academy, Oslo, 2002 
14 Anrig, Christian F., The quest for relevant air power: continental European responses to the air power chal-
lenges of the post-Cold War era, Military Studies Press, 2012, Saffron Walden, 2012, s.5 
15 Olsen, John A, (2002), s.37-47 
16 Olsen, John Andreas, ‘Shuan Clarke (RNZAF), Strategy, air strike and small nations’, Air power review., RAF 
Magazines, London (St. Giles Court, 1-13 St Giles High St., London WC2H 8LD), Vol.4(1),2001, s.126-132 
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i Sexdagarskriget men att det inte var lika avgörande under Jom Kippurkriget. Rodman är kri-

tisk till detta och motbevisar påståendet i artikeln. Artikelns slutsats är att luftmakts roll snarare 

var viktigare för Israel under Jom Kippurkriget än i Sexdagarskriget. Vidare accentuerar Rod-

man strategiska anfall och beskriver vilken roll det hade för Israel under kriget.17 Även Martin 

Van Creveld med Steven L. Canby och Kenneth S.Brower har analyserat hur det israeliska 

flygvapnet (IAF-Israel Air Force) använde luftmakt under Jom Kippurkriget. I verket Air Po-

wer and Maneuver Warfare beskriver Creveld m.fl. bland annat att IAF hade doktrinära pro-

blem under kriget som gjorde att manöverkrigföringsförmågan var låg och IAF saknade en 

tydlig integrerad joint-förmåga vilket föranledde bristfälligt samarbete mellan luftmakt och 

markförband. Vidare tar Creveld m.fl upp IAF:s viktigaste lärdomar från kriget.18 

 

Benjamin S. Lambeth har i Air operations in Israel's war against Hezbollah: learning from 

Lebanon and getting it right in Gaza gjort en kvalitativ studie om Libanonkriget 2006 och in-

riktat sig på IAF. I verkets inledning beskrivs det att många tror att det otvivelaktiga resultatet 

av detta krig utgör ett "luftmaktmisslyckande". Lambeth visar och bevisar att denna slutsats är 

en förenkling av en mer komplex verklighet. Han beskriver bland annat att strategiska misstag 

skedde av militära och civila ledningen. Misstag som inte hade något att göra med IAF:s styrkor 

eller svagheter per se, men vars konsekvenser påverkade IAF negativt.19 Sarah E. Kreps har 

med utgångspunkt i modern luftmaktsteori (dock inte Clarkes) analyserat Libanonkriget 2006 

i artikeln ’The 2006 Lebanon War: Lessons Learned’ som sedan utmynnar i strategiska lärdo-

mar, för Israel. Kreps identifierar svagheter i Israels strategi och menar bland annat att Israels 

användande av luftmakt i slutändan var kontraproduktiv mot en asymmetrisk motståndare som 

Hizballah.20 

 

Det går att konstatera att det råder en konsensus i debatten angående små nationers syn på 

luftmakt. Dessa har på ett problematiskt sätt präglats av stormakternas luftmaktsteorier. Den 

tidigare forskningen belyser även att Clarkes luftmaktsteori är ett välbehövligt tillskott i den 

rådande forskningsdebatten men att det empiriska underbyggandet är svagt. Vidare visas det att 

                                                
17 Rodman, David, ‘The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record’, Israel Af-
fair, Vol.16(2), 2010, s.219-233 
18 Van Creveld, Martin, Air power and maneuver warfare, Reprinted from the 1994 edition., University Press of 
the Pacific, Honolulu, 2002, s.184-186 
19 Lambeth, Benjamin S., Air operations in Israel's war against Hezbollah: learning from Lebanon and getting it 
right in Gaza, RAND Corporation, Santa Monica CA, 2011 
20 Kreps, Sarah E., ‘The 2006 Lebanon War: Lessons Learned’, Parameters, vol. 37, no. 1, 2007, s.72-84 
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forskning om hur luftmakt användes under Jom Kippurkriget respektive Libanonkriget existe-

rar. Men empirin har inte avhandlats med Clarkes luftmaktsteori som utgångspunkt vilket är en 

kunskapslucka som denna undersökning ämnar fylla. Detta motiverar ytterligare att en under-

sökning likt denna ska genomföras.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur små nationer 

kan använda luftmakt. Vidare kommer denna teoriprövande undersökning ta avstamp i Shaun 

Clarkes luftmaktsteori och syftar således till att möta den kritik som har lagts fram mot dennes 

luftmaktsteori. För att uppnå undersökningens syfte kommer följande forskningsfråga besvaras: 

 

Forskningsfråga: 

 

- Vilken förklaringskraft har Shaun Clarkes luftmaktsteori avseende hur luftmakt nyttja-

des under Jom Kippurkriget 1973 och Libanonkriget 2006, ur ett israeliskt perspektiv? 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom Clarkes luftmaktsteori avhandlar hur små nationer genom större strategiskt fokus kan 

maximera nyttan av luftmakt kommer denna undersökning anta ett israeliskt perspektiv vars 

förutsättningar faller inom ramen för Clarkes definition av mindre nation. Förklaring och ytter-

ligare motivering till denna avvägning presenteras under 3.3 Val av fall. Undersökningen kom-

mer även avgränsas till att endast avhandla hur luftmakt nyttjades under de valda fallen, vilket 

innebär att undersökningen inte kommer ta hänsyn till andra militära eller icke-militära delar. 

Slutligen kommer undersökningen av Jom Kippurkriget 1973 avgränsas till tidsperioden 6–9 

oktober och Libanonkriget 2006 avgränsas till tidsperioden 12–18 juni. Anledningen till att 

denna avgränsning görs är dels en resursfråga och dels för att luftmakt hade stor inverkan under 

dessa tidsperioder.21 

 

1.5 Centrala begrepp 

För att få en gemensam utgångspunkt bör begrepp som är centrala för undersökningen förklaras 

och eller definieras. 

                                                
21 Olsen, John Andreas, (2010), s.141 & 297 
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Små nationer: Clarke definierar små nationer, inom ramen för nyttjande av luftmakt, med ut-

gångspunkt i nationens ekonomi i relation till världens stora nationer, såsom USA, Frankrike 

eller Kina. Han förklarar detta genom att beskriva hur små nationer inte kan producera och 

vidmakthålla den numerär, det tempo och den samtidighet i sina luftanfall som karakteriserar 

stormakternas metodik för luftoperationer. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna är så 

skilda. Det handlar således inte främst om nationens storlek eller militär förmåga i förhållande 

till en potentiell fiende. Faktum är att det finns vissa förutsättningar/egenskaper av litenhet som 

är absoluta snarare än relativa. Relativ storhet ger nödvändigtvis inte en mindre nation för-

mågan att använda stora nationers strategier. Det finns trösklar av kritisk massa under vilka 

vissa tillvägagångssätt helt enkelt inte kan uppnås. Poängen är att små nationer använder små 

nationsstrategier.22  

 

Luftmakt: Philip Meilinger definierar luftmakt som ”förmågan att utöva makt från luften eller 

rymden för att uppnå strategiska, operativa eller taktiska målsättningar”.23 

 

Strategiska anfall: Med strategiska anfall menar Clarke inte att själva målet måste vara på den 

strategiska nivån, utan det är effekten av anfallet som ska påverka på strategisk nivå. Strategiska 

anfall/strategisk attack är således när luftoperationens målsättning är att påverka fienden på 

strategisk nivå direkt.24 

 

Asymmetrisk krigföring: Det egna beteendet skall vara oförutsägbart och offensiva luftoper-

ationer ska riktas mot fiendes svagheter, där hen inte har förberett försvar. Vidare bör dessa 

luftoperationer inte utgöra någon form av reflex på fiendens agerande.25 

  

                                                
22 Clarke, Shaun, (2001), s.67-69 
23 Meilinger, Phillip S., Airwar: theory and practice, Frank Cass, Portland, OR, 2003, s.1 
24 Clarke, Shaun, (2001), s, 27-28 
25 Ibid, s.142-144 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2. Teori: Undersökningens andra del inleds med en redogörelse för Clarkes luftmakts-

teori som ligger till grund för denna undersökning.  

 

Kapitel 3. Metod: Undersökningens tredje del redogör för vilken forskningsdesign och metod 

som används för att besvara den övergripande forskningsfrågan. Det kommer föras en kontinu-

erlig argumentation för vald metod och en källkritisk diskuterande del avseende vald empiri. 

Kapitlet avslutas med en operationalisering av Clarkes luftmaktsteori och undersökningens ana-

lysverktyg presenteras. 

 

Kapitel 4. Analys: I undersökningens fjärde kapitel genomförs analysen rörande teorins förkla-

ringskraft gentemot vald empiri. Resultatet av analysen ligger till grund för både besvarandet 

av forskningsfrågan samt undersökningens slutliga diskussionsdel i efterföljande kapitel. 

 

Kapitel 5. Avslutning: I undersökningens sista kapitel besvaras forskningsfrågan utifrån resul-

tatet av analysen. Därefter kommer en redogörelse för vilka slutsatser som dragits under under-

sökningens gång. Slutligen diskuteras resultatet, teorin och metoden för att sedan avslutas med 

tankar för vidare forskning samt undersökningens relevans för yrkesutövningen.  
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2 Teori	

2.1 Shaun Clarke 

Då Shaun Clarke författade boken Strategy, air strike and small nations var han överstelöjtnant 

i det Nya zeeländska flygvapnet. Clarke beskriver att det var två orsaker till varför han skrev 

Strategy, air strike and small nations. Dels för att minskande ekonomiska resurser ger till re-

sultat att det är av stor vikt att maximal effekt uppnås med de resurser som verkligen finns. 

Vidare hävdar Clarke att mindre nationer har tittat och tittar för mycket på det amerikanska 

sättet att nyttja luftmakt och menar istället att varje enskild nation måste se till sina särskilda 

förutsättningar och sedan förhålla sig till dessa. I boken formade Clarke sina tankar och idéer 

kring strategisk luftmakt. Strategisk luftmakt är något som typiskt förknippas med storskaliga 

operationer men Clarke undrade ifall detta synsätt kunde tillämpas av mindre nationer, med 

mindre resurser och i sådant fall hur det skulle ske.26 Det beskrivs i denna bok och därför an-

vänds den som underlag för denna undersökning.  

 

2.2 Strategy, air strike and small nations 

Inledningsvis i Clarkes verk skildrar han begreppet strategi som han menar är otydligt, och 

ställer frågan: Vad menas med strategisk påverkan? Han beskriver att en strategisk påverkan 

går i första hand ut på att förändra beteendet hos motståndaren, där ledningsskiktet ska influeras 

och försöka påverka resultat genom att skapa förutsättningar. Begreppet strategi är utan mening 

om det inte finns ett specifikt mål i åtanke och att strategiska handlingar alltid får indirekta 

påföljder. Detta exemplifierar han genom en figur där han förklarar hur A påverkar om B och 

C över huvud taget kan hända/händer.  

 

 
Figur 1. Påverkan indirekt 

                                                
26 Clarke, Shaun, (2001), s.2-4 
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Slutligen förklarar Clarke att strategi är varken mer eller mindre ett förutbestämt tillvägagångs-

sätt för att uppnå mål som innehåller den systematiska manipuleringen av förutsättningar som 

bidrar eller tvingar till ett önskat resultat.27 

 

2.2.1 SPOT-bombing 
För att förklara sin luftmaktsteori, som han benämner ”Strategic Persuasion Oriented Targe-

ting”, SPOT-bombing, utgår Clarke från tre förslag för hur små nationer bör nyttja strategisk 

offensiv luftmakt mot en fiende. Dessa är: 

 

Förslag 1: Små nationer ska inte/behöver inte eftersträva fiendens ovillkorliga kapitulation. 

Ambitionen måste vara lägre med de resurser som nationen innehar. Fokus och målet ska vara 

att påverka fiendens beslutsorgan genom strategiska anfall till den grad att fienden ska gå den 

mindre nationen till mötes i en fredlig process som är hållbar bortom krigets slut.28 

 

Förslag 2: Det yttersta målet är att påverka fiendens beslutsorgan. Det innefattar både den mi-

litära och politiska ledningen. Därför bör målvalen för strategiska anfall även innefatta målval 

utanför det självklart militära. Det statliga styret, befolkningen och ekonomiska installationer 

är således potentiella målval att ha i beaktande. Det är av stor vikt att identifiera konsekvenserna 

av målvalen i relation till fiendens ledning för att avgöra dess politiska nytta.29  

 

Förslag 3: Små nationer ska inte se luftmakt som det enda medlet i krig. Clarke förespråkar 

joint-operationer militärt och en integrerad gemensam strategi med icke-militära medel. Detta 

skall bidra till att motståndarens beslutsorgan tvekar, vilket ska öka eventualiteten till förhand-

ling.30  

 

Asymmetrisk krigföring och tvångsmakt är centrala begrepp i Clarkes luftmaktsteori. Han me-

nar att det är en absolut nödvändighet att små nationer nyttjar alla möjliga förutsättningar vid 

användandet av luftmakt. Gerillakrigföring, där små medel kan uppnå hög verkan är enligt 

Clarke en god inspirationskälla för små nationer.31 De begränsade resurserna skall koncentreras 

                                                
27 Clarke, Shaun, (2001), s.11-19 
28 Ibid, s.87-92 
29 Ibid, s.93-98 
30 Ibid, s.99-103 
31 Ibid, s.163 
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mot fiendens svagheter och där hen minst anar ett anfall. Alltså på ett asymmetriskt vis, slå mot 

innovativa mål där egen vinning för den mindre nationen uppnås utan risk för större vedergäll-

ning från fienden.32  

 

Små nationer måste vara innovativa vid målvalet och se till gränserna vad som är acceptabelt i 

fråga om rätt, moral, politik och tredje part. För att inte det asymmetriska sättet ska tolkas som 

terrorism menar Clarke att skillnaden ligger i det etiska i målvalet. Målet är påverka fiendens 

beslutsorgan. Fokus ska inte ligga på själva förstörelsen utan vad följderna blir för fiendens 

ledning. Det är dock viktigt att asymmetriska attacker inte leder till en eskalering av konflik-

ten.33  

 

Vidare handlar effektiv tvångsmakt inte om att det ska vara en rättvis kamp. Genom att utnyttja 

alla tillgängliga alternativ, inklusive de okonventionella, är målet att tvinga fienden att agera på 

ett önskvärt sätt. Alternativt avskräcka fienden från att agera på ett visst sätt. Vad gäller Clarkes 

tankar om tvångsmakt kommer inspiration från Pape, som kategoriserar tvångsmakt. Förne-

kande, bestraffande, risktagande och dekapiterande strategi.34 Clarke menar att de allmänna 

egenskaperna och förhoppningarna om tvångsmakt passar väl in på små nationers förutsätt-

ningar. Dels för att den skattningsbara skadan som kan åstadkommas inte är beroende av nat-

ionens storlek. Och dels på grund av dess potentiella kostnadseffektivitet. Eftersom tvångsmakt 

strävar efter genvägar till resultat sparas mycket tid, pengar, utrustning och mänskliga resurser 

som utgör den grundläggande sårbarheten hos små nationer i krig.35  

 

Den avskräckande effekten är något som Clarke anser att små nationer bör eftersträva. Av-

skräckning definierar han som ett sinnestillstånd förorsakad av ett trovärdigt hot om vedergäll-

ning, där kostnaderna att möta denna vedergällning bedöms överstiga eventuella vinster.36 Vi-

dare kopplas tvångsmakt och strategisk kommunikation ihop. Där koordineringen av strate-

giska attacker och kommunikation är viktig för att klarlägga intentionerna. Clarke menar att 

förhandlingar med motståndaren är en central del i krig vilket gör att förhandlingsprocessen 

alltid skall beaktas.37 

                                                
32 Clarke, Shaun, (2001), s.141-144 
33 Ibid, s.145 
34 Ibid, s.115-116 
35 Ibid, s.129 
36 Ibid, s.159 
37 Ibid, s.146-148 
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SPOT-bombing innebär alltså att luftmakt ska nyttjas strategiskt, genom attacker med hög på-

verkningsgrad är målet att förändra och påverka fiendens primära målsättningar. SPOT-

bombing påverkar på ett psykologiskt plan och inte på de fysiska konsekvenserna vilket gör att 

en bred förståelse av strategin är vital, istället för förändringar av egna resurser.38 Clarke tilläg-

ger att vid denna typ av luftoperationer måste egna förluster vara få. Främst på grund av att små 

nationer inte har råd eller möjlighet att utkämpa någon form av utnötningskrig.39 Vidare ger 

denna typ av strategiska attacker en avskräckande effekt hos fienden på grund av dess asym-

metriska dimension för tvångsmaktens syfte, som är nära kopplad till den strategiska kommu-

nikationen.40 Med utgångspunkten av asymmetrisk krigföring möjliggör SPOT-bombing att ta 

initiativet i konflikten. Målet är att fienden skall behöva reagera istället för att agera. Att fienden 

ska behöva ändra sitt förhållningssätt till defensiv förmåga och således lägga mer tid på det.41 

Slutligen beskriver Clarke vikten av att chocka fienden i syfte skapa den önskade psykologiska 

effekten och öka den egna trovärdigheten i förhållande till tvångsmakt. Clarke förklarar att 

strategisk påverkan sker genom en kombination av chock, verkan och synlighet/strategisk kom-

munikation.42 Han exemplifierar detta genom en ekvation: 

 
Figur 2. Strategisk påverkan 

 

Chock kan anses vara den plötsliga och störande fysiologiska effekten av luftmakt. En trovärdig 

nivå av verkan krävs för påverkan. Om de fysiska skadorna är för vaga kan det ge ett negativt 

budskap om tvekan eller brist på engagemang. Om verkan är ”off-target” kan det också skapa 

en negativ effekt genom att exponera svaghet eller inkompetens i attacken istället för att de-

monstrera sin styrka och makt. Synlighet handlar bland annat om den mediala spridningen at-

tacken har, där medierna kan utnyttjas av militären för strategisk kommunikation.43 

  

                                                
38 Clarke, Shaun, (2001), s.132-136 
39 Ibid, s.155 
40 Ibid, s.160-162 
41 Ibid, s.158 
42 Ibid, s.139-140 
43 Ibid, s.140 
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3 Metod	

3.1 Forskningsdesign 

Den övergripande forskningsfrågan handlar om att pröva Clarkes luftmaktsteori. En teori kom-

mer således vara i centrum och prövas mot empiriskt material där slutsatserna blir av typen att 

teorin kan stärkas eller försvagas.44 Därför kommer den en teoriprövande tvåfallstudie genom-

föras som undersökningens forskningsstrategi vilket möjliggör ett gott djup i analys och förstå-

else. Vidare får fallstudier fram det säregna och essentiella i de undersökta fallen som kan för-

klara förklaringskraften hos en teori, vilket syftet är med denna undersökning.45 Fallstudier 

möjliggör även för författaren att nå höga nivåer av konceptuell validitet vilket betyder att fall-

studier gör det möjligt att identifiera och mäta de indikatorer som bäst representerar de teore-

tiska ramverket som forskaren avser att de facto mäta.46 Begreppet validitet handlar i grunden 

om relevansen av insamlade data för det givna problemet och eller analysens förmåga att mäta 

det man avser att mäta.47  

 

För att göra forskningsfrågan forskningsbar och pröva teorin mot empirin kommer ett analys-

verktyg skapas med indikatorer som operationaliseras utifrån teorin. Det är således en deduktiv 

ansats som nyttjas vilket innebär en sorts övergång från det generella till det konkreta, där teorin 

testas med empirisk data.48 Empirin kommer sedan tolkas utifrån analysverktyget vilket möj-

liggör att undersökningen kan analysera helheten i fallen och ska förhoppningsvis leda till ett 

gott djup i undersökningen. 

 

Kritik kan dock riktas mot vald metod. Kritik som ofta riktas mot fallstudier är att de valda 

fallen skulle vara ”selection bias”. Exempelvis att de endast är valda för att forskarens favorit-

hypotes, argument eller teori ska få stöd.49 För att motverka att detta sker är det viktigt att 

undersökningen genomsyras av transparens och de valda fallen kommer diskuteras samt moti-

veras till varför de är valda. Detta ska i sin tur höja undersökningens validitet. Det är även 

viktigt att påpeka att en undersökning av denna art, fallstudie som tittar på ett mindre antal fall, 

                                                
44 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarson, Henrik; Towns, Ann; Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: kons-
ten att studera samhälle, individ och marknad, 5. Uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.41 
45 Ibid, s.22-24 
46 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 
Cambridge, Mass., 2005, s.19 
47 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, (2003), s.47-48 
48 Ibid, s.35 
49 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, (2005), s.22-23 
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kan förlora sin generaliserbarhet. Det kommer alltså krävas flera studier med liknande ansatser 

för att helt belägga eller falsifiera en teori.50 Undersökningens generaliserbarhet kommer vidare 

diskuteras i det avslutande kapitlet. 

 

3.2 Metod för datainsamling 

Kvalitativ textanalys kommer att användas som metod för undersökningens datainsamling vil-

ket är en fördelaktig metod när helheten i texten ska undersökas samt att även det essentiella 

som kan nämnas implicit också undersöks.51 Detta ska möjliggöra att undersökningens syfte 

kan uppnås. Vidare har denna metod valts med anledning av att den erbjuder praktiska fördelar 

i form av att ge en adekvat översikt och ordning över empirin. Den ger även teoretiska fördelar 

i form av utveckling av perspektiv och tolkningar vilket är viktigt då vald luftmaktsteoris för-

måga att förklara empirin ska undersökas.52  

 

I och med att vald metod är en tolkningsfråga är det av stor vikt att texterna läses noggrant och 

för att komma åt latenta budskap måste de även läsas flera gånger.53 Detta för oss vidare mot 

kritik som kan riktas mot textanalys, vilket kan vara att forskarens bakgrund och erfarenheter 

påverka undersökningen negativt. På grund av att forskaren spelar en avgörande roll i tolk-

ningen och produktionen av undersökningens analys föreligger således risken att forskarens 

subjektiva förförståelse påverkar resultatet vilket är något som författaren måste vara medveten 

om.54 Återigen är det av stor vikt att denna undersökning genomsyras av transparens för att dess 

reliabilitet skall vara god. Begreppet reliabilitet har att göra med kvalitet vid undersökning, hur 

tillförlitlig den är och dess replikerbarhet. Samma eller åtminstone liknande resultat ska kunna 

uppnås vid upprepade mätningar, även om det är en annan forskare som genomför undersök-

ningen.55 

 

                                                
50 Esaiasson, Peter m.fl, (2017), s.119-121 
51 Ibid, s.237 
52 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, (2003), s.72 
53 Esaiasson, Peter m.fl, (2017), s.211 
54 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 244-261 
55 Esaiasson, Peter m.fl, (2017), s.64-66 
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3.3 Val av fall  

Clarkes luftmaktsteori riktar sig mot små nationer. För att göra en rättvis teoriprövande studie 

bör empirin följaktligen utgå från en mindre nation. Den viktigaste anledningen till varför 

undersökningen antar ett israeliskt perspektiv är för att Israel kan innefattas inom Clarkes defi-

nition av små nationer. Som framgår i definitionen av små nationer, är den relativa storlek, 

förmåga eller kvantitativa resurser till en fiende inte det viktigaste för att nationen ska kunna 

inneha definitionen av mindre nation, enligt Clarke. Han definierar inte exakt var gränsen mel-

lan stor och liten nation går, men den centrala utgångspunkten är nationens ekonomiska förut-

sättning. Clarke avhandlar dock explicit Finland och Singapore som små nationer vars BNP56 

är direkt jämförbara med Israels. Finlands BNP var till och med mer än Israels under Libanon-

kriget 2006.57 Vidare är Israels BNP givetvis betydligt lägre än USA:s och var även det under 

både Jom Kippurkriget 1973 och Libanonkriget 2006.58 USA som Clarke definierar som den 

optimala stora nationen inom ramen för nyttjande av luftmakt.59 Sammantaget betyder detta att 

Israel kan, enligt Clarkes definition, definieras som mindre nation och kommer fortsättningsvis 

göras i denna undersökning. 

 

För att undersökningen ska studera fall som är relevanta utifrån Clarkes luftmaktsteori har vissa 

kriterier fungerat som hjälpmedel och motivering till val av fall. För det första behöver använ-

dandet av luftmakt ha en betydande roll i fallen. För det andra ska fallen ha inslag av offen-

siva/strategiska anfall, lyckade eller inte, i och med att Clarkes luftmaktsteori tydligt inriktar 

sig mot detta. För det tredje ska den ena parten i de valda konflikterna vara Israel. 

 

Det den tidigare forskningen visar är att både Jom Kippurkriget 1973 och Libanonkriget 2006 

uppfyller dessa kriterier från ett israeliskt perspektiv. David Rodman beskriver i ’The Israel Air 

Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record’ att luftmakt hade en framträ-

dande roll i Jom Kippurkriget och att strategiska anfall var ett viktigt inslag för Israels räkning 

under kriget.60 Vidare tvingades Israel utkämpa strider på två fronter under Jom Kippurkriget. 

                                                
56 Bruttonationalprodukt 
57 BNP Finland, Singapore och Israel, World Bank Group, https://data.worldbank.org/indica-
tor/NY.GDP.MKTP.CD?locations=FI-IL-SG, (hämtad 2019-05-05) 
58 BNP Israel och USA, World Bank Group, https://data.worldbank.org/indica-
tor/NY.GDP.MKTP.CD?locations=FI-US, (hämtad 2019-05-05) 
59 Clarke, Shaun, (2001), s.67 
60 Rodman, David, (2010), s.219-233 
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Mot Egypten och Syrien, vars luftmakt, numerärt, nästan var tre gånger större än IAF:s.61 Luft-

makt hade även en dominerande roll under Libanonkriget 2006 tillsammans med indirekt eld 

från IDF (Israel Defence Forces), utan något betydande åtagande av konventionella markför-

band mot Hizbollah fram till krigets sista dagar.62 Ytterligare en, för undersökningen, lämplig 

aspekt med de valda fallen är att IAF var numerärt underlägsna under Jom Kippurkriget, men 

numerärt överlägsna under Libanonkriget. Om detta gör någon skillnad avseende implemente-

randet av Clarkes luftmaktsteori är något som kan komma att diskuteras efter genomförd analys 

under 5.2.1 Diskussion av resultat.  

 

Libanonkrigets utgång bör dock diskuteras. Även om inte den totala segern kan tillskrivas Israel 

kan lärdomar fortfarande dras och luftmaktsteorins förklaringskraft kan fortfarande prövas.63 

IAF såg exempelvis framgång under den inledande fasen av kriget.64 Eftersom Clarkes luft-

maktsteori inte har ambitionen att förklara hur små nationer explicit vinner krig utan istället 

beskrivs hur små nationer, genom större strategiskt fokus kan maximera nyttan med offensiv 

luftmakt.65 Därför kan alla typer av konsekvenser av luftoperationer analyseras och forsknings-

frågan kan besvaras på ett adekvat sätt. 

 

3.4 Empiri och källkritik 

Empirin som undersöks är litterära verk och vetenskapliga artiklar som gör anspråk på att be-

skriva de valda fallen och framhåller luftmaktens nyttjande i konflikterna. Torsten Thuréns 

källkritiska kriterier kommer tas i beaktande vid bedömandet av källkritik. Dessa är äkthets-, 

tidssambands-, beroende- och tendenskriteriet.66 Nedan presenteras undersökningens empiri 

som följs av en källkritisk diskussion. 

  

                                                
61 Olsen, John Andreas, (2010), s.141 
62 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.1-2 
63 Ibid, s.xiii 
64 Olsen, John Andreas, (2017), s.313 
65 Clarke, Shaun, (2001), s.135-136 
66 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 



Tobias Wennberg 2019-03-10  
OP 16-19 

Sida 19 av 44 
 

Litterärt verk Fall 

Olsen, John Andreas, A history of air war-

fare, 2010 

Jom Kippurkriget och Libanonkriget 

Olsen, John Andreas, Airpower applied: 

U.S., NATO, and Israeli combat experience, 

2017 

Jom Kippurkriget och Libanonkriget 

Van Crevel, Martin, Air power and Maneu-

ver Warfare, 2002 

Jom Kippurkriget 

Rodman, David, ‘Combined arms warfare: 

the Israeli experience in the 1973 Yom Kip-

pur War’, 2015 

Jom Kippurkriget 

Goodman, Giora, ‘Spokesman-ship is a 

weapon: Israeli army news management dur-

ing the October 1973 war’, 2017 

Jom Kippurkriget 

Herzog, C & Schofield B.B. In the Chair, 

CBE, ‘The Middle East War’, 1975 

Jom Kippurkriget 

Lambeth, Benjamin S., Air operations in Is-

rael's war against Hezbollah: learning from 

Lebanon and getting it right in Gaza, 2011 

Libanonkriget 

Kreps, Sarah E., ‘The 2006 Lebanon War: 

Lessons Learned’, 2007 

Libanonkriget 

Arkin, William, Divining Victory: Airpower 

In The 2006 Israel-Hezbollah War, 2007 

Libanonkriget 

Ben D. Mor, ‘Accounts and impression manage-

ment in public diplomacy: Israeli justification of 

force during the 2006 Lebanon war’, 2009 

Libanonkriget 

Figur 3. Undersökningens empiri 

 

Undersökningens empiri utgörs främst av sekundärkällor i den meningen att de baseras till stor 

del på redan bearbetat material, vilket kan påverka beroendekriteriet negativt. Därför kommer 

fler källor användas, minst tre olika på samma fall, för att bekräfta påståenden och information. 
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Detta görs för att stärka empirins sammanslagna oberoende och tillförlitlighet.67 Undersök-

ningen har alltså inte använt några primärkällor, såsom exempelvis memoarer och eller själv-

biografiska källor. Dessa har främst undvikits på grund av tendenskriteriet. Skulle författaren 

inneha en koppling till en part i de fall som undersöks kan hen således ha intresse att framställa 

en tendensiös bild av verkligheten för att gynna sitt egna intresse vilket kan missleda undersök-

ningens analys.68 Detta val ska förhoppningsvis leda till att ett objektivt empiriskt underlag 

används.  

 

Vidare är en källa generellt trovärdigare ju mer samtida den är. Ju längre tid som har gått mellan 

fallet och källan, desto mer tvivel finns det i källans trovärdighet.69 Vad gäller undersökningens 

empiri som avhandlar Libanonkriget 2006 anses inte detta vara ett problem. Däremot kan kritik 

riktas mot vald empiri som avhandlar Jom Kippurkriget 1973 då källorna är relativt sentida. 

Likväl valdes denna empiri efter relevans från det israeliska perspektivet i konflikten, för att de 

är ”peer reviewed” och till stor del deskriptiva.  

 

3.5 Forskningsetik 

Under arbetet med denna undersökning har författaren reflekterat över forskningsetiska princi-

per. I de undersökningar som kan ge konsekvenser för andra människor skall fyra forskningse-

tiska riktlinjer följas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjande-

kravet.70 I och med att denna undersökning är en teoriprövande sådan skapas inte några direkta 

konsekvenser för en enskild person per se. Däremot finns andra etiska aspekter att beakta. Likt 

tidigare kan författarens val i undersökningen speglas av hens förförståelse. Vald metod medför 

att tolkningar och klassificeringar görs vilket kan öppna för misstolkningar. Bemötandet av 

denna problematik är av stor vikt. Hederlighet och transparens ska således beaktas under ar-

betsprocessen genom att inte på något sätt söka efter ett önskat resultat eller utelämna ett oöns-

kat sådant.71 Undersökningen skall genomföras systematiskt och med tydliga motiveringar för 

avvägningar och val som görs. 

 

                                                
67 Esaiasson, Peter m.fl, (2017), s.282-283 
68 Ibid, s.285 
69 Thurén, Torsten, (2013), s.4 
70 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, (2003), s.61 
71 Esaiasson, Peter m.fl, (2017), s.24 
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3.6 Operationalisering och analysverktyg 

För att möjliggöra en prövning av teorin mot empirin, måste teorin operationaliseras vilket är 

till för att göra forskningsfrågan forskningsbar. Operationalisering kan förklaras som processen 

från det generella till det konkreta som rör det empiriska arbetet med problemställningen.72 I 

det här delkapitlet kommer indikatorerna i analysverktyget att tas fram. Indikatorerna som är 

framtagna för att de skall representera det väsentliga i Clarkes luftmaktsteori, ”SPOT-

bombing”. 

 

Det centrala i Clarkes ”SPOT-bombing” är att genom offensiva luftoperationer uppnå strategisk 

påverkan. Dessa ska sedermera ge en avskräckande effekt hos fienden på grund av dess asym-

metriska dimension för tvångsmaktens syfte, som är nära kopplad till den strategiska kommu-

nikationen. SPOT-bombing påverkar på ett psykologiskt plan för att påverka fiendens primära 

målsättningar och den fysiska verkan av luftoperationerna är således inte det viktigaste. Vidare 

eftersträvas det att fienden ska chockas vilket möjliggör att initiativet kan tas så att fienden är 

tvungen reagera istället för att agera. Därför har dessa indikatorer valts ut: 

 

Asymmetrisk krigföring: Det är en absolut nödvändighet att små nationer nyttjar alla möjliga 

förutsättningar vid användandet av luftmakt vilket innebär att små nationer måste agera på ett 

asymmetriskt sätt, där historiskt sätt mindre nationer eller aktörer har lyckats konkurrera mot 

exempelvis en starkare motpart på grund av den asymmetriska ansatsen.73  

 

Indikatorn: Motståndarens svagheter exploaterades med anfall mot innovativa mål som fienden 

inte förväntade sig.  

 

Offensiva luftoperationer: Luftoperationer som tillämpas strategiskt, utgör ett sätt för små 

nationer att exportera kriget till fienden. Genom att ta initiativet tvingas fienden till ett defensivt 

förhållningsätt och mindre nationer kan då undvika att bli fångad i en spiral av rent responsiva 

handlingar efter fiendens agerande.74 

 

Indikatorn: Offensiva luftoperationer genomfördes för att nå strategisk effekt direkt och möj-

liggjorde återtagande av initiativet. 

                                                
72 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, (2003), s.42-43 
73 Clarke, Shaun, (2001), s.141 
74 Ibid, s.159 
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Strategisk kommunikation: Clarke beskriver att vid anfall på taktisk nivå mot militära mål är 

intentionerna relativt tydliga, men när anfallet sker för en strategisk påverkan kan intentionerna 

behöva accentueras i bland annat media. Detta skapar även möjligheter för en dialog i förhand-

lingsprocessen med fienden, som kan behöva en ”flyktväg” genom möjliga eftergifter, vilket 

gör det till en viktig del i tvångsmakt.75 

 

Indikator: Strategisk kommunikation användes för att öka effekten av luftoperationer. 

 

Tvångsmakt: Clarke är tydlig med att målet med luftoperationer är att påverka fiendens be-

slutsorgan och att det är den efterföljande reaktionen av luftoperationen som är viktig, inte 

själva förstörelsen. Att avskräcka fienden från att agera på ett visst sätt alternativt att tvinga en 

fiende att agera på ett önskat sätt är en viktig del för små nationer i krig.76 

 

Indikator: Motståndaren påverkades på ett psykologiskt plan genom luftoperationer som gav en 

avskräckande effekt och eller frambringade chock. 

 

För att möjliggöra adekvat analysering av empirin med de operationaliserade indikatorerna från 

Clarkes luftmaktsteori har ett analysverktyg skapats. Analysverktyget kommer nyttja tre kate-

gorier: Hög förklaringskraft, begränsad förklaringskraft och ingen förklaringskraft. Detta för 

att möjliggöra en kategorisering av indikatorerna utifrån analysen av empirin. Analysen kom-

mer alltså analysera förekomsten av varje indikator mot empirin, för att sedan bli tilldelad en 

lämplig kategorisering. Slutligen kommer resultatet av analysverktyget att sammanställas som 

sedan kan ligga till grund för att besvara den övergripande forskningsfrågan. Nedan presenteras 

och definieras kategorierna i analysverktyget.  

 

Hög förklaringskraft (HF): I denna kategori placeras de indikatorer som utgör en förklaring 

till det aktuella fallet och tillsammans med andra indikatorer påverkat motståndarens besluts-

organ på ett sätt som renderat i en förändring av dess strategiska målsättningar, till Israels för-

del. 

 

                                                
75 Clarke, Shaun, (2001), s.146-147 
76 Ibid, s.115-120 
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Begränsad förklaringskraft (BF): I denna kategori placeras de indikatorer som delvis utgör 

en förklaring till det aktuella fallet och tillsammans med andra indikatorer påverkat motstånda-

rens beslutsorgan på ett sätt som renderat i en förändring av dess strategiska målsättningar, till 

Israels fördel. 

 

Ingen förklaringskraft (IF): I denna kategori placeras de indikatorer som inte kan förklara 

effekterna av det aktuella fallet. 

 

Undersökningens analysverktyg ser ut som följande: 

 

 HF BF IF 

Offensiva luftop-

erationer 

   

Asymmetrisk 

krigföring 

   

Strategisk kom-

munikation 

   

Tvångsmakt,  

avskräckning 

   

Figur 4. Analysverktyg 
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4 Analys	

4.1 Jom Kippurkriget 1973 

 

Bakgrund 

Den 10 juni 1967 slöts en vapenvila framtvingad av FN som avslutade Sexdagarskriget mellan 

Israel och de arabiska grannstaterna Egypten, Syrien och Jordanien. När denna vapenvila slöts 

stod Israel som segrare vid Suezkanalen, vid Jordanfloden och på Golanhöjderna, cirka 26km 

öster om den tidigare gränsen mot Syrien. På mindre än en vecka hade Israel alltså erövrat ett 

område på tre och en halv gånger Israels tidigare yta och ändrade således den geopolitiska ba-

lansen radikalt i Mellanöstern. Samtidigt som tre självständiga arabstater, Syrien, Egypten och 

Jordanien förödmjukades. Egypten och Syrien vägrade att förhandla med Israel och beslöt att 

ta tillbaka förlorat territorium med vapenmakt. Under 1970 tillträdde Anwar Sadat som egyp-

tisk president och påbörjade en rekonstruering av den egyptiska försvarsmakten. Samtidigt 

övertalade han den dåvarande syriske presidenten Hafaz al Assad att anta planerna om en mili-

tärkampanj mot Israel. Målet från den arabiska koalitionens sida var att återta ett betydande 

territorium på östra sidan av Suezkanalen, samt Golanhöjderna.77  

 

Anwar Sadats förberedelser innefattade bland annat att stärka relationen till Sovjet som Egypten 

var beroende av för militära resurser. Vidare identifierade egyptiska planerare fyra huvudsak-

liga israeliska styrkor; luftöverlägsenhet, teknologisk expertis, högkvalificerad personal och 

snabb logistisk support från USA. Även svagheter identifierades; liten population, långa kom-

munikationslinjer och flera fronter som behöver försvaras. Med denna information blev slut-

satsen att Egypten och Syrien skulle behöva slå först, mot Israels västra flank och Golanhöj-

derna på den östra flanken samtidigt. 78 Den 6 oktober 1973, Jom Kippur, Israels heligaste dag 

förverkligade Sadat sin plan tillsammans med Syrien, som samordnade ett omfattande flygan-

fall mot Israel. 

  

                                                
77 Dunstan, Simon, Yom Kippur: oktoberkriget 1973, svenskt militärhistoriskt bibliotek, Hallstavik, 2007, s.9 
78 Olsen, John Andreas, (2017), s.253-254 
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Indikator 1, offensiva luftoperationer 

IAF hade tidiga indikationer på Egyptens och Syriens anfallsplaner och hade möjlighet att ge-

nomföra förebyggande offensiva krigsplaner som innefattade neutralisering av fiendens luft-

värnssystem för att upprätta luftöverlägsenhet tidigt. Men på grund av högt tryck från USA 

sanktionerade inte den israeliska regeringen planen, vilket gjorde att IDF fick absorbera den 

första smällen den 6 oktober.79 IAF fick alltså inte möjlighet att tillämpa en tidigt planerad 

offensiv luftoperation mot fiendens IADS80 vilket uppfattades vara det största hindret för att 

uppnå luftöverlägsenhet.  

 

Egypten och Syrien attackerade israeliska försvarspositioner, flygbaser, luftvärnsbatterier och 

kommandocentraler med totalt 280 attackflygplan den 6 oktober. Dagen efter, den 7 oktober, 

reagerade Israel med en tänkt offensiv luftoperation, operation ”tagar”, vars målsättning var att 

anfalla egyptiska luftvärn vid Suezkanalen och flygbaser. Operationen fick dock avbrytas tidigt 

när IAF fick ny order om att fokusera på den norra fronten för att understödja markförbanden 

som var hårt ansatta. IDF hade inget annat val än att beordra IAF att ge understöd till markför-

banden (CAS) innan etableringen av luftöverlägsenhet.81  

 

Den offensiva luftoperationen som avbröts är en operation som Clarkes luftmaktsteori troligen 

hade funnit hög förklaringskraft i på grund av att luftvärnets strategiska betydelse för fienden, 

vilket följaktligen hade påverkat fiendens beslutsorgan. Men istället användes IAF för att fylla 

luckorna i Israels försvarspositionen eftersom Israel inte hade mobiliserat, och allt detta var en 

total motsättning till Israels krigsplaner innan krig.82 Vidare spreds IAF ut på grund av att stri-

derna var på två fronter vilket gjorde det svårt att genomföra någon form av offensiv kraftsam-

ling under inledningen av kriget.83 

 

Den 9 oktober genomförde IAF strategiska attacker mot bland annat Syrien med avsikten om 

att försöka tvinga Syrien att upphöra med raketartillerianfall. Något som lyckades och Syrien 

upphörde anfallen mot civila mål i norra Israel.84 Denna luftoperation är ett tydligt inslag som 

                                                
79 Rodman, David, (2010), s.224 
80 Integrated Air Defense System 
81 Olsen, John Andreas, (2017), s.258-259 
82 Van Creveld, Martin, (2002), s.181 
83 Olsen, John Andreas, (2017), s.259 
84 Rodman, David, (2010), s.229 
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kan finna förklang i ”SPOT-bombing” i och med att fiendens beslutsorgan påverkades direkt 

och Israel kunde agera istället för att reagera på raketanfallen.  

 

Fler offensiva luftoperationer genomfördes mot bland annat Syriens försvarsministerium och 

renderade sedermera i strategisk effekt.85 IAF användes dock främst som understöd till mark-

förband under Jom Kippurkriget. 65 procent av IAF:s luftoperationer representerar ”air-to-

ground missions”, varav 10 procent kan ses som offensiva luftoperationer med direkt strategisk 

effekt.86 I och med den arabiska koalitionens överraskningsanfall hade alltså IAF inte förmågan 

att både understödja markförband och genomföra separata luftoperationer. Det är ändock tydligt 

att Israels doktrinära plan var slå fienden strategiskt med offensiva luftoperationer och en rad 

offensiva luftoperationer genomfördes. Denna indikator utgör således en hög förklaringskraft 

till denna tidsperiod. 

 

 HF BF IF 

Offensiva luftop-

erationer 

X 

 

  

 

Indikator 2, asymmetrisk krigföring 

För att analysera om Israel exploaterade fiendens svagheter bör de offensiva luftoperationerna 

undersökas noggrannare. IAF genomförde, likt tidigare, djupa anfall mot Syrien för att bland 

annat lätta trycket på IDF på Golanhöjderna genom att störa syriska försörjningslinjer.87 Målval 

var utöver högkvarteren även Damaskus flygplats, elverk och hamnar djup inne i Syrien som 

chockade Syrien, även om den totala skadan inte var stor.88 Detta finner stöd i Clarkes luft-

maktsteori eftersom målen som valdes, inte behövde stor fysisk skada för att orsaka stor påver-

kan. Det går alltså att argumentera för att vissa av dessa var innovativa målval som Clarkes 

luftmaktsteori förespråkar och således skulle vara ett asymmetriskt tillvägagångsätt som IAF 

nyttjade under luftoperationer mot Syrien. Det mest utmärkande är när IAF exploaterade Syri-

ens svagheter i Damaskus som renderade i strategisk effekt direkt, bland annat genom Syriens 

tillbakadragning av syriska markförband vid den norra fronten.  

 

                                                
85 Rodman, David, (2010), s.226 
86 Van Creveld, Martin, (2002), s.183 
87 Olsen, John Andreas, (2017), s.259 
88 Rodman, David, (2010), 226; Olsen, John Andreas, (2017), s.261 
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Det bör dock tillägas att IAF genomförde få anfall på djupet mot Egypten. Det berodde troligt-

vis på Egyptens ”Scud-robotar”89 som ingöt en avskräckande effekt mot Israel.90 Detta tyder på 

Israels ovilja att eskalera konflikten vilket är i linje med vad Clarke förespråkar. Vidare nyttja-

des luftmakt till stor del som CAS, direkt mot fiendens militära förband vilket inte faller inom 

ramen för asymmetriska mål.91 Det hade alltså kunnat utspela sig på ett annat sätt ifall luftop-

erationerna innan den 6 oktober respektive operation ”tagar” hade genomförts och kopplingar 

kan således dras till Clarkes tankar om strategisk påverkan i figur 1. Att dessa händelser uteblev 

påverkade Israel negativt i ett senare skede. Trots detta utgjorde de asymmetriska anfallen mot 

framförallt Syrien en så viktig framgång för Israel att denna indikator utgör en hög förklarings-

kraft under den avgränsade tidsperioden. 

 

 HF BF IF 

Asymmetrisk 

krigföring 

X   

 

Indikator 3, strategisk kommunikation 

Under de inledande dagarna i Jom Kippurkriget gjordes flera radio- och tv-inslag med Israels 

militära och icke militära ledning. Premiärminister Golda Meir var tidigt ute och informerade 

Israel den 6 oktober att Egyptens och Syriens anfall inte kom som en överraskningi försök att 

lugna befolkningen. Detta kritiserades dock kort efter det stod klart att anfallet de facto över-

raskade och chockade IDF.92  

 

Att nyttja media som ett strategiskt medel var centralt för Israel under kriget för att skapa världs-

opinion.93 Exempelvis reglerade IDF sina egna officiella uttalanden så att de inte skulle framstå 

som pessimistiska, på grund av vetskapen att fienden följde dessa och ett pessimistiskt uttryck 

hade eventuellt dragit in Jordanien i konflikten.94 Strategisk kommunikation nyttjades alltså av 

Israel under Jom Kippurkriget. Det sker dock utifrån det totala försvaret av Israel. Analysen har 

inte funnit en direkt koppling mellan en luftoperation och medialspridning för att öka effekten 

                                                
89 Taktiska ballistiska robotar utvecklade av Sovjet 
90 Olsen, John Andreas, (2017), s.261 
91 Van Creveld, Martin, (2002), s.183 
92 Goodman, Giora, ‘Spokesman-ship is a weapon: Israeli army news management during the October 1973 
war’, Israel Affair, Vol.23(2), 2017, s.233  
93 Herzog, C & Schofield B.B. In the Chair, CBE, ‘The Middle East War’, The RUSI Journal, Vol.120(1), 1975, 
s.13 
94 Goodman, Giora, (2017), s.234 



Tobias Wennberg 2019-03-10  
OP 16-19 

Sida 28 av 44 
 

av den specifika luftoperationen som är det Clarkes teori förespråkar. Därför kan Clarkes teori 

inte utgöra en förklaring till framgången av hur strategisk kommunikation nyttjades under Jom 

Kippurkriget. 

 

 HF BF IF 

Strategisk kom-

munikation 

  X 

 

Indikator 4, tvångsmakt, avskräckning 

IAF:s offensiva luftoperationer mot Syrien den 9 oktober renderade i en tillbakadragning av 

syriska markförband på den norra fronten. Luftoperationerna ledde inte till någon större skada 

av militär betydelse för Syrien, dock påverkades fiendens beslutsorgan till fördel för Israel då 

tillbakadragningen skedde. Detta ökade IAF:s handlingsfrihet vid Golanhöjderna i och med att 

fiendens luftvärn flyttades från fronten till att skydda huvudstaden Damaskus.95 Rädslan för ett 

nytt anfall mot huvudstaden gjorde alltså att fienden ändrade sin strategiska målsättning. Inte 

på grund av de fysiska skadorna. Fienden påverkades på ett psykologiskt plan genom avskräck-

ning vilket är i linje med Clarkes ”SPOT-bombing” som tydligt indikerar att det är inte själva 

förstörelsen som är viktig, utan vad utfallet av anfallet blir. Luftoperationerna gav strategisk 

effekt direkt samtidigt som IAF kunde visa sin styrka vilket sammantaget stöds av Clarkes 

luftmaktsteori. 

 

Det bör även tilläggas att Egypten och Syrien var väl medvetna om IAF:s förmågor i luftstrider, 

som var högre än den arabiska koalitionens. Arabiska koalitionen var generellt försiktig med 

att nyttja luftmakt offensivt för att inte riskerna en direkt konfrontation med IAF i luften. Det 

var främst under överraskningsanfallet som offensiva luftoperationer användes mot Israel under 

kriget.96 Erfarenheter från Sexdagarskriget och underrättelse hade alltså skapat en sorts tröskel- 

och avskräckningseffekt som påverkade fiendens beslutsorgan, till fördel för Israel. Det går 

med andra ord att finna förklaring i Israels agerande utifrån ”SPOT-bombing” avseende hur 

fienden påverkades på ett psykologiskt plan genom avskräckning. 

 

 

                                                
95 Rodman, David, (2010), 227-229 
96 Olsen, John Andreas, (2010), s.147 
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4.1.1 Sammanställning av analysverktyg 
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Figur 5. Sammanställning av analysverktyg 1 
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4.2 Libanonkriget 2006 

 
Bakgrund 

Den 12 juli 2006 slog Hizbollah till mot en IDF-styrka som patrullerade, på israelisk mark, 

längs Libanon-Israel gränsen. I attacken omkom tre israeliska soldater och Hizbollah tillfånga-

tog två. Detta var en av många i raden av provokationer och attacker Hizbollah genomförde 

mot Israel.97 Hizbollah, en militär-politisk organisation baserad på shiitisk islam, grundades år 

1982 och officiellt proklamerades 1985. Det är en välbeväpnad terroristorganisation som är en 

av världens största oberoende militära organisation baserat i Libanon vars handlingar syftar till 

att vara ett motstånd mot israelisk ockupation i Libanon.98  

 

Attacken den 12 juli var en välplanerad sådan och syftade, från Hizbollahs sida, till Israel att 

skulle släppa gripna islamistiska terrorister hållna av Israel. Detta var startskotten på ett 34 

dagars krig mellan Israel och Hizbollah som innefattade den mest komplexa luftmaktskampanj 

som IAF har genomfört i historien.99 I takt med att Israels motoffensiv påbörjades, uppgav 

premiärminister Ehud Olmert kampanjens fyra mål; de två tillfångatagna israeliska soldaterna 

skulle återtas, att Hizbollah skulle drivas ut ur södra Libanon för att kontrollen av området 

skulle övertas av den libanesiska armén, Israels förmåga att försvara sig mot externa attacker 

skulle förbättras och organisationen Hizbollah skulle elimineras.100 Konflikten kom att kallas 

för det andra Libanonkriget och slutade utan en övertygande segrare.101 

 

Indikator 1, offensiva luftoperationer 

Den 12 juli 2006, några timmar efter kidnappningen av de israeliska soldaterna genomförde 

IAF sina första offensiva luftoperationer mot Hizbollah. Uppdraget var att slå mot 35 mål, hu-

vudsakligen broar över Litani och Zahrani floderna samt Hizbollahs operation- och lednings-

platser. Senare under natten den 12-13 juli beslutades det om att IAF skulle fortsätta med de 

offensiva luftoperationerna. Detta startade vad som kom att kallas för den första fasen av kriget 

där IAF främst agerade för att neutralisera den strategiska förmågan hos Hizbollah och att sig-

nalera den radikala förändringen i israelisk säkerhetspolitik.102 Det ligger således i linje med 

                                                
97 Arkin, William M., Divining Victory: Airpower In The 2006 Israel-Hezbollah War, Air University Press,Max-
well AFB, 2007, s.1-6 
98 Ibid, s.19-20 
99 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.xiii 
100 Arkin, William M., Divining Victory, s.39 
101 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.xiii 
102 Olsen, John Andreas, (2010), s.309 
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Clarkes luftmakts teori på grund av Israels vilja att återta initiativet i konflikten, och att detta 

görs genom bland annat offensiva luftoperationer.  

 

IAF:s uppdrag var att neutralisera Hizbollahs medel- och långdistansraketer, att slå mot och 

avskräcka militärrörelser från Hizbollah både i Libanon och Syrien, och i den utsträckning det 

är möjligt, eliminera Hizbollahs toppledare.103 Vilket i sig betyder att det måste ske genom 

offensiva luftoperationer och återigen stöds Israels agerande av Clarkes luftmaktsteori. Den 13 

juli fortsatte IAF med att genomförda offensiva luftoperationer mot Hizbollahs medeldistans-

raketer. Detta var kulminationen av års underrättelsearbete av Israel som hade god kännedom 

om den geografiska placeringen av dessa raketer. På endast 34 minuter strax efter midnatt den 

13 juli slog de 40 inblandade stridsflygplanen framgångsrikt ut 93 tilldelade mål som var asso-

cierade med medeldistansraketer och gav följaktligen strategisk effekt till fördel för Israel.104 

Under krigets femte dag rapporterade chefen för IAF:s underrättelsetjänst, brigadgeneral Ram 

Shmueli, att IAF hade förstört 60 procent av Hizbollahs innehav av medel- och långdistansra-

keter, inklusive 100 fasta- och 11 mobila avfyringsanordningar.105  

 

Den första fasen chockade fienden, men det centrala problemet för den övergripande kampanjen 

var att IDF och IAF inte utnyttjade effekten som skapades av attacken för att inleda en mark-

operation.106 Något som eventuellt möjliggjorde att Hizbollah kunde fortsätta attackera Israel 

med robotar senare, och framgången av luftoperationerna kan således diskuteras. Detta är något 

som motsäger Clarkes tredje förslag för hur luftmakt bör nyttjas, nämligen förespråkandet av 

joint-operationer. Det är dock tydligt att offensiva luftoperationer var ett evident inslag av Is-

raels agerande i Libanonkriget 2006 och under den avgränsade tidsperioden gav dessa strategisk 

effekt direkt. Därför utgör indikatorn följaktligen en hög förklaringskraft för IAF:s framgång 

under den avgränsade tidsperioden.  

 

 HF BF IF 

Offensiva luftop-

erationer 

X   

 

                                                
103 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.75 
104 Ibid, s.99 
105 Ibid, s.100 
106 Olsen, John Andreas, (2017), s.313 



Tobias Wennberg 2019-03-10  
OP 16-19 

Sida 32 av 44 
 

Indikator 2, asymmetrisk krigföring 

För att analysera om Israel exploaterade fiendens svagheter och således agerade på ett asym-

metriskt sätt som stöds av Clarkes luftmaktsteori bör de offensiva luftoperationerna undersökas 

noggrannare. Under den första fasen av kriget genomförde IAF, likt tidigare, omfattande offen-

siva luftoperationer mot Hizbollahs medel- och långdistansraketer. Det i sig kan inte ses om 

innovativa mål på ett asymmetriskt sätt. Men, utöver det, slog IAF mot Hizbollahs symboliskt 

viktiga stadsdel Dahia i Beirut, och organisationens infrastruktur i Baalbek.107 Vidare attacke-

rade IAF utvalda mål associerade med Beiruts flygplats och mot Hizbollahs tv- och radiostat-

ioner. Målet med att attackera dessa mål var att chocka och påverka Hizbollahs kollektiva själv-

förtroende, alltså påverka fienden på ett psykologiskt plan.108 Detta kan ses som innovativa mål 

som attackerades för att påverka fiendens beslutsorgan direkt vilket stöds av Clarkes luftmakts-

teori avseende den asymmetriska dimensionen. Ytterligare syfte med luftoperationen mot Da-

hia, där Hizbollahs högkvarter är placerad, var att slå ut delar av dess ledning, något som dock 

misslyckades då de befann sig i skyddande bunkrar.109  

 

Analysen visar på att IAF genomförde relativt många asymmetriska strategiska attacker mot 

Hizbollah. Detta kan förklaras av att det är en asymmetrisk fiende och per definition kommer 

målvalen för IAF del vara asymmetriska. Paradoxalt kanske det var Hizbollahs största styrka 

dock, att det saknade traditionella värdefulla tillgångar såsom industrier och robusta kontroll- 

och ledningsplatser. IAF fick därför rikta in sig på innovativa mål som ofta gömde sig bland 

civila, vilket oundvikligen bidrog till antalet libanesiska civila offer. Detta gjorde att fler liba-

neser vände sig mot Israel och Hizbollah kunde samla och rekrytera nya sympatisörer i kriget 

mot Israel. De asymmetriska strategiska anfallen ledde alltså till en eskalering av konflikten, 

som var betydande negativ för Israel.110 Det bör dock framhållas att analysen har svårt att av-

göra ifall eskaleringen skedde under eller efter den avgränsade tidsperioden.  

 

Sammanfattningsvis stöds IAF:s anfall mot Hizbollah av Clarkes luftmaktsteori, men då oav-

siktlig eskalering följde av anfallen och den sekundära effekten av dessa inte var planerad så 

går inte teorin stärkt ur denna analys. Indikatorn utgör därför en begränsad förklaringskraft. 

 

                                                
107 Olsen, John Andreas, (2010), s.309  
108 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.29 
109 Ibid, s.36 
110 Kreps, Sarah E., (2007), s.79 
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 HF BF IF 

Asymmetrisk 

krigföring 

 X  

 

Indikator 3, strategisk kommunikation 

Under hela konflikten gjorde de tre stora aktörerna, Israel, Hizbollah och den libanesiska rege-

ringen försök att vinna stöd av utländsk allmänhet genom att presentera sina perspektiv på hän-

delserna i kriget. Särskilt händelserna som eskalerade konflikten.111 Den 12 juli, kort efter Hiz-

bollahs attack mot Israel sammankallade statsminister Ehud Olmert till en presskonferens. I sitt 

första uttalande förklarade han uttryckligen att morgonens händelser inte kan betraktas som en 

terroristattack. De är handlingar av en suverän stat som har angripit Israel utan orsak. Olmert 

karakteriserade vidare angreppet på IDF-patrullen och bortförandet av de två soldaterna som 

en krigshandling och lovade Hizbollah en smärtsam vedergällning samt att ansvaret för alla 

civila dödsfall ligger hos Hizbollah.112  

 

Att Olmert beskrev hur Israel attackerades utan anledning och utan provokation gjorde att i 

krigets första fas, vann Israel den internationella striden om den allmänna opinionen.113 Detta 

berodde dock inte på att strategisk kommunikation användes för att öka effekten av luftoperat-

ionerna direkt. Endast 12 timmar efter det initiala anfallet under kvällen den 12 juli hävdade 

IAF en 90 procentig framgångsgrad under luftoperationen, dock valde Olmerts regering att inte 

göra särskild publicering dagen efter av IAF:s framgång.114 Detta är alltså motsatsen till vad 

Clarkes luftmaktsteori förespråkar, som menar att Israel skulle nyttja framgången av luftoper-

ationen för att förmedla sitt budskap medialt och på så sätt ”äga” storyn.  

 

Strategisk kommunikation användes dock för att varna civila i Libanon innan luftoperationer.115 

Men sammantaget stöds inte Israels nyttjande av strategisk kommunikation av Clarkes luft-

maktsteori eftersom analysen inte har kunnat finna en direkt koppling mellan en luftoperation 

och medialspridning för att öka effekten av den specifika luftoperationen. 

 

                                                
111 Ben D. Mor, ‘Accounts and impression management in public diplomacy: Israeli justification of force during 
the 2006 Lebanon war’, Global Change, Peace & Security, 21:2, 219-239, 2009, s.233 
112 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.24; Arkin, William M., (2007), s.18 
113 Ben D. Mor, (2009), s.234 
114 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.29 & 99  
115 Arkin, William M., (2007), s.235 
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 HF BF IF 

Strategisk kom-

munikation 

  X 

 

Indikator 4, tvångsmakt, avskräckning 

Israel genomförde, likt tidigare, omfattande offensiva luftoperationer mot Hizbollah under den 

första fasen av kriget. Sex dagar av omfattande IAF-attacker mot hade dock inte gjort mycket 

för att avskräcka Hizbollah från att fortsätta sina raketanfall mot Israel då dessa inte minskade 

i någon väsentlig grad.116 IAF tillfogade avsevärd fysisk skada mot Hizbollahs medel- och lång-

distansrobotar men det verkade således inte ge den psykologiska effekt som Israel önskade. 

Clarkes luftmaktsteori lägger inte fokus på den fysiska skadan per se, utan att den psykologiska 

konsekvensen för fiendens beslutsorgan ska vara till fördel för Israel vilket onekligen inte lyck-

ades. Kortdistansraketerna fanns alltså kvar, i och med att IAF inte försökte attackera dessa, 

och de användes mot Israel.117 Detta tyder alltså på att trots de fysiska skador som IAF åstadkom 

mot Hizbollah, påverkades inte Hizbollah på ett psykologiskt plan som skulle göra att de, uti-

från ett israeliskt perspektiv, agerade på ett önskvärt sätt. Det bör dock påpekas att medan de 

allra flesta mål kan elimineras från luften, måste kortdistansraketer oftast elimineras genom 

markoperationer.118 Vilket kan förklara att IAF inte gjorde något misstag i sig, utan att detta 

istället visar brister i Israels totala militära strategi. Det kan således argumenteras för att ifall 

Israel hade genomfört markoperationer riktade mot de kortdistansraketerna, och eliminerat 

dessa, hade Hizbollah haft svårt att verka mot Israel och denna analys hade möjligen sett en 

lyckad avskräckande luftkampanj.  

 

Många av Israels tidigare militära framgångar hade varit mot arabiska stater i en mer konvent-

ionell kontext av krigföring. Dessa fiender hade värdefulla konventionella mål och Israels ma-

terielteknologiska fördel översattes ofta till stora framgångar på slagfältet i den kontexten.119 

Konflikten mot Hizbollah visade kanske att trots innehavandet av materiella och teknologiska 

fördelar, överförs inte det konsekvent till framgångar på slagfältet. Problematiken för IAF med 

att möta en asymmetrisk fiende visades bland annat genom att IAF var tvungen att verka mot 

en fiende som avsiktligt inbäddade sig bland oskyldiga civila. Detta skapade dilemmat att om 

                                                
116 Lambeth, Benjamin S., (2011), s.137  
117 Ibid, s.146  
118 Ibid, s.148 
119 Kreps, Sarah E., (2007), s.79  
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Israel attackerar och tredje part skadas, är det dåligt för Israel. Om de inte anfaller, och Israels 

civila skadas, är det dåligt för Israel. Det går alltså att argumentera för att Hizbollah lyckades 

avskräcka Israel bättre än vice versa under konflikten. Israel genomförde dock en luftoperation 

mot Libanon i ett avskräckande syfte. IAF attackerade två Libanesiska militära flygfält, som 

skulle vara en påminnelse till den libanesiska militären att de skulle hålla sig utanför konflikten 

efter det att Libanon hade skjutit mot israeliska flygplan som över Sidon.120 IAF förlorade inga 

flygplan under konflikten på grund av den libanesiska militären vilket tyder på att Libanon 

påverkades till den grad att de valde att inte agera mot IAF vilket är i enlighet med Clarkes 

luftmaktsteori. 

 

Efter kriget indikerade Hizbollahs ledare, Hassan Nasrallah, att om han hade förstått hur Israel 

skulle vedergälla attacken den 12 juli, hade han varit mer försiktig med att tillfångata två isra-

eliska soldater, vilket indikerar att hans erfarenheter av konflikten gör honom mer ovillig att 

agera mot Israel i framtiden.121 Med andra ord kan Israels totala agerande under konflikten ha 

skapat en tillräckligt avskräckande effekt för framtida Hizbollah-aggression, även om detta på-

stående endast kan komma att bekräftas eller motbevisas med tiden. Men, analysen kan inte, 

under den avgränsade tidsperioden, finna någon evidens på att Israel nyttjade tvångsmakt i en-

lighet med Clarkes luftmaktsteori för att Hizbollah skulle agera på ett önskvärt sätt till fördel 

för Israel. 

 

 HF BF IF 

Tvångsmakt, av-

skräckning 

  X 

 

  

                                                
120 Arkin, William M., (2007), s.16  
121 Kreps, Sarah E., (2007), s.75 
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4.2.1 Sammanställning av analysverktyg 
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Figur 6. Sammanställning av analysverktyg 2 
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5 Avslutning	

5.1 Svar på forskningsfråga 

 

- Vilken förklaringskraft har Shaun Clarkes luftmaktsteori avseende hur luftmakt nyttja-

des under Jom Kippurkriget 1973 och Libanonkriget 2006, ur ett israeliskt perspektiv? 

 

Undersökningen visar på att relativt tydliga kopplingar kan dras mellan Clarkes luftmaktsteori 

och Israels framgångar under Jom Kippurkriget. Den tydligaste kopplingen kan härledes från 

händelseutvecklingen vid den norra fronten där IAF kunde återta initiativet i konflikten genom 

offensiva asymmetriska luftoperationer, där Syriens svaghet i Damaskus kunde exploateras, 

som renderade i psykologisk påverkan av fienden och sedermera strategisk effekt till fördel för 

Israel. Med små välavvägda anfall kunde IAF signalera till fienden vilka kostnader som de 

skulle behöva utstå för att fortsätta med sina offensiva planer. Men eftersom detta endast är en 

del av konflikten och att ingen evidens som pekar på att strategisk kommunikation användes i 

linje med Clarkes luftmaktsteori kan den inte, enskilt, förklara Israels framgång under Jom 

Kippurkriget. Men det går att konstatera att delar av Clarkes luftmaktsteori utgör en hög för-

klaringskraft vad gäller hur luftmakt nyttjades under Jom Kippurkriget.  

 

Vidare påvisar undersökningen att Clarkes luftmaktsteori inte återfinns i Israels agerande under 

Libanonkriget 2006 i samma utsträckning som under Jom Kippurkriget, även om IAF nådde 

viss framgång under den avgränsade tidsperioden. Exempelvis visar undersökningen att strate-

gisk kommunikation nyttjades framgångsrikt av Israel, men det skedde inte i linje med Clarkes 

luftmaktsteori. Undersökningen antyder även att IAF möjligen inte gjorde något misstag i sig 

när Israel mötte motgångar, utan att det var brister i Israels totala militära strategi som föran-

ledde detta. Det tydligaste misstaget var att Israel inte utnyttjade effekten som skapades av de 

offensiva luftoperationerna som genomfördes mot Hizbollah för att inleda en joint-operation.  

 

Sammantaget har således Clarkes luftmaktsteori hög förklaringskraft vad gäller hur luftmakt 

nyttjades under Jom Kippurkriget och låg förklaringskraft under Libanonkriget 2006. 
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5.2 Diskussion 

Nedan följer en argumenterande diskussion av undersökningens resultat, metod och teori. Där-

efter diskuteras undersökningens relevans för officersprofessionen och slutligen presenteras 

förslag till vidare forskning.  

 

5.2.1 Resultat 

Syftet med denna undersökning var att öka förståelsen för hur små nationer kan använda luft-

makt, samt att pröva Clarkes luftmaktsteori. Den tidigare forskningen belyste att Clarkes luft-

maktsteori är ett välbehövligt tillskott i den rådande forskningsdebatten men att det empiriska 

underbyggandet är svagt. Det är i den här svagheten som denna undersökning finner sin bety-

delsefulla plats i vetenskapen och något som motiverade och legitimerade att undersökningen 

genomfördes.  

 

Undersökningen kvalitativa ansats medförde fördjupande kunskaper om Clarkes luftmaktsteori 

och förståelsen för hur små nationer kan använda luftmakt har ökat. Teorins empiriska under-

byggande har även styrkts något efter genomförd undersökning och undersökningens syfte har 

således uppfyllts. 

 

Resultatet påvisar att Clarkes luftmaktsteori finner högre förklaringskraft under Jom Kippurkri-

get än Libanonkriget, där även Israel skördade större framgångar. Detta kan bero på flera saker. 

Utifrån analysen är det två faktorer som utmärker sig; att Israel möter en asymmetrisk fiende 

och använder luftmakt enskilt, utan samarbete med markförband under Libanonkriget. Utebli-

vandet av joint-operationer, som Clarke förespråkar som vitalt, kom att visa sig problematiskt 

för Israel. Bland annat för att Israel inte genomförde markoperationer/joint-operationer mot 

Hizbollahs kortdistansraketer som de facto var de som skadade Israel mest. Att luftmaktsteorin 

hade låg förklaringskraft under den avgränsade tidsperioden där Israel ändå såg framgång är 

intressant och bör analyseras ytterligare. Det ställer även frågan ifall Clarkes luftmaktsteori 

endast är tillämpbar för den mindre aktören i en konflikt. Detta innebär att Clarkes definition 

av små nationer bör ändras till att inrikta sig mer på den relativa storleken till fienden. Möjligen 

att teorins trovärdighet minskar något på grund av detta. Clarkes luftmaktsteoris relevans mot 

en icke-statlig aktör är också en fråga som bör undersökas djupare. Libanonkriget 2006 visar 

trots allt att luftmakt, ensamt, inte kan vinna alla typer av krig.  
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Utifrån undersökningen går det även att argumentera för att vissa delar av Clarkes luftmaktste-

ori har stärkts, åtminstone att dess trovärdighet har ökat. Bland annat visar analysen, av främst 

Jom Kippurkriget, att det inte bara är strategiska anfall som ger strategisk effekt. Detta kan bero 

på Clarkes tankar avseende att det inte är den fysiska skadan som kan åstadkommas som är i 

fokus, utan att det är fiendens beslutsorgan som skall påverkas på ett psykologiskt plan. Även 

sättet som Israel lyckades exploatera Syriens svaghet var i linje med Clarkes luftmaktsteori 

avseende hur luftmakt kan nyttjas på ett asymmetriskt sätt och visar att det fungerar i denna 

kontext. Dock har ingen strategisk kommunikation som har till syfte att förstärka effekten av 

en specifik luftoperation genomförts i något av krigen, även om undersökningen visar att stra-

tegisk kommunikations som medel i krig var viktig. Det ska dock återigen tydliggöras att en 

luftmaktsteori varken kan bekräftas eller falsifieras med detta empiriska underlag. 

 

En viktig lärdom från denna undersökning är att mindre nationer inte bör avskräckas från att 

tillämpa strategiska anfall, eller åtminstone att avstå från att genomföra dessa på grund av be-

gränsande teknologiska eller ekonomiska förutsättningar. Eftersom det tyder på att strategiska 

anfall i sig inte primärt handlar om att applicera avancerade vapensystem eller maximal verkan 

mot strategiska mål. Istället är det de mänskliga reaktionerna och hur dessa påverkas psykolo-

giskt som ska beaktas. Den kanske viktigaste slutsatsen som kan dras efter genomförd under-

sökning är att det är viktigt att det finns ett generiskt koncept för nationer som saknar stormak-

ters resurser så att luftmaktsteorier och eller luftstrategier som är lämpliga för begränsade medel 

finns för dessa nationer att överväga. 

 

5.2.2 Metod 

Det metodologiska tillvägagångsättet som användes för att besvara den övergripande forsk-

ningsfrågan anses vara god. Den gav möjlighet att teoretiskt pröva en befintlig teori och på så 

sätt skapa ytterligare underlag för diskussionen kring hur små nationer kan nyttja luftmakt. Ett 

analysschema skapades som var tydligt och tämligen enkelt att arbeta med. Det bör dock dis-

kuteras ifall de indikatorer som valdes verkligen representerar det väsentliga ur teorin. Detta 

eftersom författarens subjektiva bedömning blir en del av processen.  

 

Mängden empiri anses vara bra för att genomföra en djupgående undersökning. Det går dock 

inte att utesluta att en ökad mängd empiri kan ge ett bredare resultat att analysera eller att en 

mindre mängd istället kan ge ett ökat djup. Vidare är tolkningar och slutsatser som dras i denna 
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undersökning är starkt bundna till den empiri som har använts. Empirin har främst bestått av 

andrahandskällor vilket gör att det är författarnas beskrivningar av händelseutvecklingen i kri-

gen som har analyserats. Flera källor har använts för att förebygga att validiteten inte skulle bli 

lidande av detta, men faktum kvarstår att endast delar av IAF:s alla luftoperationer kan ha av-

handlats adekvat av empirin. Vidare lägger Clarke stor fokus på den psykologiska påverkan 

som kan åstadkommas, vilket gör det till en del som är viktig att analysera. Det har visat sig 

vara svårt. Även detta kan grunda sig i empirin som har analyserats, som till stor del avhandlar 

de fysiska skadorna som luftoperationer åstadkommit kan innebära att empirin har försummat 

delar som möjligen skulle ge en bättre bild av den psykologiska effekten. 

 

Undersökningens generaliserbarhet bör också diskuteras. Likt vad som nämndes under metod-

kapitlet har fallstudier generellt svårt för att dra generella slutsatser om vad som faktiskt fun-

gerar och inte. Det går exempelvis inte att konstatera utifrån denna undersökning att Clarkes 

luftmaktsteori går att använda, med undantag när man möter en asymmetrisk fiende. Men för-

delen med fallstudie som metod har visat sig vara att undersökningen kan ge en riktning om 

vad som möjligen fungerar och vad som bör undersökas ytterligare. Det ska inte försummas. 

Ytterligare kritik som kan riktas mot undersökningen är att trots att vald metod anses vara bra, 

ledde den till kraftiga avgränsningar i tid, på grund av resursfråga. Detta gör att det alltså inte 

är Jom Kipprukriget och Libanonkriget 2006 som har analyserats, utan endast en del av de båda 

krigen. Det som är positivt är dock att detta tillät att den avgränsade tidsperioden kunde studeras 

på djupet. 

 

5.2.3 Teori 

Den tidigare forskningen visade att det rådde en konsensus angående att små nationers syn på 

luftmakt har, på ett problematiskt sätt, präglats av stormakternas luftmaktsteorier. Eftersom 

författaren tillhör Försvarsmakten och således en nation med begränsade resurser är det därför 

av intresse att identifiera ett möjligt och trovärdigt alternativ för dessa nationer att anamma. Då 

Clarke är en framträdande militärteoretiker som explicit avhandlar hur mindre nationer bör 

nyttja luftmakt föll valet av teori naturligt på hans luftmaktsteori.  

 

Tillämpningen av Clarkes luftmaktsteori ur ett folkrättsligt perspektiv bör dock diskuteras. 

Folkrätten är en av svagheterna vid användning av asymmetrisk krigföring då det nästan per 

definition innebär att undvika det förväntade och överenskomna, där det överenskomna oftast 
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är grundade på lag. Anfall mot civila som direkt tar del i fiendens verksamhet är legitima mål. 

Handlingsutrymmet är således omfattande. Exempelvis kan anfall mot aktiehandeln vara berät-

tigad, när man betänker den grundläggande betydelse den nationella ekonomin har för fiendens 

förmåga att finansiera sitt krig. Men man bör dock vara försiktig med överdrivna och tvivelakt-

iga tolkningar av krigets lagar. Detta betyder givetvis inte att Clarkes luftmaktsteori inte bör 

implementeras, men det är något som bör reflekteras över.  

5.3 Relevans för officersprofessionen 

Eftersom Försvarsmakten eftersträvar en akademisering av sin egen profession torde en del av 

den utvecklingen vara att dess normativa dokument har en teoretisk grund. Eftersom Sverige, 

som mindre nation, inte kan producera och vidmakthålla den numerär, det tempo och den sam-

tidighet i sina luftanfall som karakteriserar stora nationers metodik för luftangrepp bör följakt-

ligen Sverige söka efter luftmaktsteorier utöver stormakternas luftmaktsteorier. För flygvapnets 

del påvisar denna undersökning att Clarkes luftmaktsteori kan vara ett adekvat komplement till 

skapandet av Försvarsmaktens normativa dokument avseende användandet av luftmakt. 

 

5.4 Vidare forskning  

Tidigare i undersökningen presenterades evidens på att Clarkes luftmaktsteori inte var tillräck-

ligt empiriskt underbyggd. För att Clarkes luftmaktsteori inte ska hamna under kategorin spe-

kulation, krävs det att den är adekvat empiriskt underbyggd. Det är därför av intresse att göra 

ytterligare teoriprövande studier med Clarkes luftmaktsteori, med en empirisk utgångspunkt i 

andra fall. Vidare är det av intresse att undersöka de säregna delarna i luftmaktsteorin, exem-

pelvis hur strategisk kommunikation kan användes för att öka effekten av en luftoperation och 

om det de facto är det bästa sättet att nyttja medlet av kommunikation.  
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