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ABSTRACT: 
 
This study intends to contribute to the understanding of air power theory by studying the contrasting 
theories of John A. Warden and Robert A. Pape onto a single case. Warden advocates strategic 
bombing, while Pape condemns it. The theories are applied onto the Israeli air power in the Six-Day 
War, a war which played an important role for air power and where air power played an important 
role for the outcome. Both theories are among the most discussed and criticized ones, including by 
the other author respectively. By thoroughly examining them onto the same single case, their gen-
eralizability is evaluated in relation to each other.  
   
The empirical data consisted of six descriptive works of the war, from which each event of air sorties 
was analysed and matched with the theories. The air sorties of each theory were then evaluated by 
occurrence and effect to the wars outcome, i.e. the contribution to the Israeli victory. The results of 
the analysis imply that Warden’s theory have a better ability to explain the success of the Israeli Air 
Force than Pape’s theory, but no major conclusions of their generalizability can be drawn. None of 
the theories where found fully sufficient to explain the case, i.e. some parts of the theories did not 
occur in Six-Day War according to the study. 
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1. Inledning  
Hur och huruvida generalisering av luftmaktsanvändande kan göras är en omdiskuterad fråga 

med många olika svar. Bland alla luftmaktsteoretiker och deras teorier är kanske John A. War-

dens och Robert A. Papes de mest omtalade. Följande uppsats undersöker förklaringsgraden av 

Wardens och Papes luftmaktsteorier med utgångspunkt i Sexdagarskriget, mellan Israel och 

arabländerna Egypten, Syrien, Jordanien och Irak 1967. Därmed syftar uppsatsen till att bidra 

till förståelsen av de båda luftmaktsteoriernas generaliserbarhet och sätta dem i relation till 

varandra. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Under en tid hade spänningen mellan Israel och dess arabiska grannar ökat och den 5 juni 1967 

genomförde israeliska flygvapnet (IAF) välorganiserade luftanfall mot flygbaser i Egypten, Sy-

rien, Jordanien och Irak. Anfallen förstörde stora delar av arabländernas flygbanor, såväl som 

av deras stridsflygplan, och mycket tack vare dem gick Israel segrande ur konflikten efter bara 

sex dagar, trots kraftigt underläge sett till militära styrkor. IAF:s framgångar i Sexdagarskriget 

har spelat en stor roll för luftmaktsanvändande efter Sexdagarskriget. De visade att stor effekt 

kan nås utan användande av atomvapen och dessutom genom anfall mot militära styrkor istället 

för mot civilbefolkning. IAF visade också att en underlägsen militärmakt kan segra, med hjälp 

av ett välorganiserat flygvapen, och påverkade därmed den allmänna bilden av luftmaktens 

roll.1 

 

I sina verk från slutet av 1900-talet presenterar Pape och Warden två helt skilda teorier. I The 

Air Campaign (TAC) förklarar Warden hur och varför han menar att luftmakt bäst bör nyttjas; 

genom strategisk bombning av fiendens Center of Gravity (CoG), dvs. för fienden vitala punk-

ter.2 Några år senare, efter att ha planerat den inledande luftkampanjen i första Kuwaitkriget, 

presenterar han sin luftmaktsteori; ”fienden som ett system”.3 Han fortsätter i samma spår som 

i TAC. Teorin går ut på att betrakta fienden som ett system och strategiskt bomba dess CoG 

utifrån en konkret prioriteringsordning. Pape menar däremot, i Bombing to Win (BTW), att stra-

tegisk bombning är ineffektivt och att det finns kvar i flygvapnet [U.S. Air Force] endast på 

                                                
 
1 Black, Air Power: A Global History, 2016, 205–206. 
2 Warden, The Air Campaign, 2000. 
3 Warden, ‘The Enemy as a System’, 1995. 
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grund av politiska och byråkratiska intressen.4 Han förkastar Wardens teori och förespråkar 

istället användande av luftmakt i samband med markstyrkor. Pape menar att luftmaktsanvän-

dande når högst effekt genom att neka fienden från att nyttja sina strategier, vilket han kallar 

den ”nekande tvångsmakten”.5  

 

Hur luftmakt bäst ska nyttjas tycks vara en evig fråga, men Israel verkar ha varit nära ett svar 

under Sexdagarskriget. Pape och Warden är dock oense, trots att de har haft samma historiska 

luftmaktsanvändande att utgå ifrån; deras empiriska underlag kan omöjligt ha skiljt sig så mar-

kant som deras teorier gör. Hur kommer det sig att de två erkända teoretikerna har så skilda 

åsikter om hur luftmakt bäst bör nyttjas? Kan teorierna förklara IAF:s framgångar? Vilken för-

klarar dem bäst? 

1.2 Forskningsöversikt 

Pape och Warden är synnerligen oense i frågan hur luftmakt bäst bör nyttjas. Deras teorier är 

väl studerade och omdiskuterade. De har dock aldrig studerats gemensamt applicerade på Sex-

dagarskriget. I det här avsnittet återges den debatt, som följde publiceringen av Papes bok 

BTW6. Avslutningsvis ges en sammanfattning av debatten. 

1.2.1 Diskussionen som följde Papes Bombing to Win 

I en serie artiklar, publicerade vintern 1997–1998, debatteras användandet av strategisk flyg-

bombning med utgångspunkt i Papes verk BTW. Följande avsnitt syftar till att ge en överblick 

av debatten. Förutom Papes egna svar återges även artiklar ur debatten skrivna av Warden, 

Barry Watts och Karl Mueller.  

 

Wardens svar till BTW är kritiskt. I artikeln ’A response to Bombing to Win’ menar han att 

luftmaktens strategiska effektivitet förändras i takt med teknologins framsteg och att Papes me-

toder är utdaterade.7 Strategiskt bombning är högst effektivt. Jämfört med Papes metoder, de 

som Warden kallar ”industriålderskrigföring”, medger strategisk flygbombning ett uppnående 

av strategiska målsättningar genom mindre blodsutgjutelse, snabbare och till en lägre kostnad. 

Warden menar att dagens teknologi, och i synnerhet precisionsstyrd ammunition (PGM) (eng. 

                                                
 
4 Pape, Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, 1996. 
5 Pape, 1996, 19. 
6 Pape, 1996. 
7 Warden, ‘Success in modern war: A response to bombing to win’, 1997. 
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precision guided munition), skapar möjligheter och användbarhet av strategisk bombning även 

i andra typer av konflikter än utnötningskrig. Med PGM kan strategiskt viktiga mål snabbt slås 

ut och på så vis ökar pressen på motståndaren till dess att den tvingas ge upp. Som stöd till detta 

tar han upp sin egen teori femringsmodellen8 och med hjälp av respektive ring förklarar han 

varför Papes metoder inte håller.9 

 

I artikeln ’The limits of precision-guided air power’ svarar Pape på Wardens argument. Pape 

menar att strategisk bombning, trots PGM, har låga förutsättningar att vara effektivt i andra krig 

än utnötningskrig, vilka han påpekar bör undvikas. Istället används luftmakt som effektivast 

i samspel med markstyrkorna, på operationell såväl som på taktisk nivå. Papes poäng med ar-

tikeln är att modern teknologi, så som PGM, inte ändrar detta. Strategisk bombning kommer att 

fortsätta vara ineffektivt. Det är på den underrättelseinhämtning som krävs för att vara effektiv, 

som strategisk bombning fallerar, och inte på bombernas precision. Jämfört med strategisk 

bombning menar Pape att flygbombning i samspel med markstridskrafter på en taktisk och op-

erationell nivå är effektivt vid alla typer av krig, och att man vid sådant användande kan få nytta 

av PGM.10 

 

Watts artikel ’Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies’, är även 

den kritisk till BTW. Han ifrågasätter Pape genom två frågor; 1) är en deterministisk teori, likt 

denna, lämplig för ämnet i fråga? och 2) kan bokens teori stå emot en noggrann granskning, 

ens på sina egna villkor? Den andra frågan innebär en del underliggande frågor, exempelvis 

huruvida teorin verkligen är så väl förankrad i 1900-talets luftkampanjer som Pape hävdar. 

Först och främst bygger Watts invändningar mot BTW på att krig inte är så förutsägbart som 

Pape verkar tro. Watts menar att Pape ser på krig som något linjärt och förkastar fullständigt 

Papes tvångsmaktsekvation11. För att BTW:s teorier ska gälla måste den mänskliga faktorn tas 

bort ur krigets natur, enligt Watts. Vidare menar han att BTW inte har stöd i empirin och att det 

inte ens är möjligt att få fram tillräckligt mycket data för att försöka verifiera Papes teori. Ett 

annat problem, enligt Watts, är att boken helt ignorerar möjligheten att blanda strategier och 

således möjligheten att gynnas av synergieffekter. Han menar att Pape vinklar verkligheten 

                                                
 
8 Se kapitel 2.1.1 för femringsmodellen. 
9 Warden, 1997. 
10 Pape, ‘The limits of precision-guided air power’, 1997a. 
11 Pape illustrerar fiendens motståndsförmåga enligt en linjär ekvation. Se Pape 1996, 15–16. 
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efter teorin, istället för tvärtom. Watt sammanfattar artikeln med att boken missförstår krig och 

internationell politik på djupet.12 

 

När Pape besvarar sina kritiker, i artikeln ‘The air force strikes back: A reply to Barry Watts 

and John Warden’, inleder han med att insinuera att Watt och Warden är partiska i frågan. De 

är båda pensionerade flygvapenofficerare med djupa intressen i strategisk bombning. Han fort-

sätter med att beskriva den allmänna amerikanska bilden av militär tvångsmakt för att sedan 

förklara varför han ifrågasätter den. Pape beskriver återigen sina argument från BTW, och åter-

igen förkastar han strategisk bombning. Han ifrågasätter flygvapnets [U.S. Air Force], och där-

med Watts och Wardens, subjektivitet i frågan genom en rad argument. Han tar bland annat 

upp strategisk bombnings roll i att bevara flygvapnets självständighet, och dess roll i budgeten 

i form av sofistikerade, dyra stealthflygplan. Pape beskriver ytterligare deras personliga kopp-

ling till strategisk bombning; Warden planerade den strategiska luftkampanjen i Gulfkriget och 

Watts är involverad i företaget som tillverkar attackflygplanet som slår på djupet, B-2. Han 

bemöter, och förkastar, sedan Watts och Wardens respektive kritik. Pape menar att, även om 

Watts och Wardens kritik hade varit korrekt går det inte att ifrågasätta att inga tvingande stra-

tegier baserat på att hota eller döda civila har varit framgångsrika. Han tydliggör också att kri-

tiken saknar empiriska exempel där bestraffningsstrategin har lyckats, vilket han menar är föga 

förvånande då inga sådana exempel existerar.13  

 

Mueller svarar debatten med artikeln ’Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future 

of air power’ där han analyserar de viktigaste teorierna i BTW.14 Han inleder med att återge 

dessa teorier och del av den kritik de har fått, det vill säga tidigare beskrivna artiklar av Watts 

och Warden, tillsammans med egna åsikter och argument. Många av Muellers ståndpunkter 

tillför nya perspektiv till debatten. Exempelvis flyttar han fokus i debatten något och menar att 

strategers och luftteoretikers intresse bör ligga vid effekten av en attack, inte vid vad siktet är 

inställt på. Mueller menar att även Pape misslyckas med detta i framtagandet av sin teori, trots 

att Pape själv förespråkar det. Han kritiserar också att Watts stirrar sig blind vid Papes tvångs-

maktsekvation, som framförallt är av illustrerande syfte, men ändå tar stor plats i Watts artikel. 

Vidare kritiserar Mueller den data vari Pape söker stöd för sina argument. Han menar att den 

                                                
 
12 Watts, ‘Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies’, 1997. 
13 Pape, ‘The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden’, 1997b. 
14 Mueller, ‘Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power’, 1998. 
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är bristfällig, bland annat eftersom att luftmakten i många av fallen var irrelevant för det slut-

giltiga resultatet. Efter att ha analyserat och kritiserat Papes teori och dess kritik föreslår Muel-

ler modifikationer som han menar skulle kunna göra den mer användbar, i teori eller tillämp-

ning. Han avslutar med att bl. a påpeka att eftersom att fallen som finns att undersöka i frågan 

är få, krävs det detaljerade studier av dem för att testa eller bygga generaliserbara teorier. Han 

kritiserar både Pape och hans kritiker, men han betonar också vikten av Papes bidrag till luft-

maktsteori, framförallt för framtida forskning.15 

1.2.2 Sammanfattning 

Pape får mycket kritik för sin teori, vilket inte är oväntat då han ifrågasätter ett rådande para-

digm inom det amerikanska flygvapnet. Wardens och Watts objektivitet i frågan kan ifrågasät-

tas, men genom logiska resonemang finner de brister i Papes teorier. Även Muellers kritik mot 

BTW kan anses befogad, men han betonar vikten av Papes bok för rådande och framtida forsk-

ningsläge. Det är också viktigt att det rådande paradigmet i det amerikanska flygvapnet utma-

nas.16 Wardens teori kritiseras främst av Pape. Han menar att aldrig i historien har strategisk 

bombning visats effektiv, och det kommer inte att förändras genom högteknologiska PGM. 

Anfall av högt värderade mål faller på underrättelseinhämtningen och inte vapnens precision, 

enligt Pape.17 

1.3 Syfte och frågeställning 

Mueller avslutar sin artikel med konstaterandet att de möjliga fallen att undersöka är få, och att 

det därmed krävs detaljerade studier för att skapa generaliserbara teorier likt Wardens och Pa-

pes.18 Genom att djupgående pröva Wardens och Papes teorier, i ett för teorierna lämpligt fall, 

syftar den här uppsatsen till att undersöka teoriernas generaliserbarhet och på så vis bidra till 

förståelsen för luftmaktsteori och därmed förståelsen för luftmaktsanvändande. 

 

Denna uppsats ämnar testa Wardens och Papes teoriers förmåga att förklara Israels framgångar 

i Sexdagarskriget i juni 1967. Således formuleras följande forskningsfråga: 

 

                                                
 
15 Mueller, 1998, 227–228. 
16 Paradigm måste utmanas för att utvecklas. Se Chalmers, What is this thing called science? 1999, 104–108. 
17 Pape, 1997a. 
18 Mueller, 224. 
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• Hur väl kan Wardens respektive Papes teori om luftmaktsanvändande förklara Israels 

framgångar i Sexdagarskriget? 

1.4 Avgränsningar 

Då båda teorierna främst behandlar luftmaktsanvändande kommer studien att enbart behandla 

luftmaktsanvändandet i Sexdagarskriget. Vidare kommer endast Israels luftmaktsanvändande 

att studeras, då det endast är det som kan förklara deras framgångar i kriget utifrån de två teo-

rierna. Studien avgränsas därmed till israeliskt luftmaktsanvändande under Sexdagarskriget, 

dvs. från den 5 till och med 10 juni 1967. De teorier som kommer att prövas är Wardens ”fien-

den som ett system” och Papes ”nekande tvångsmakt”. Båda teorierna har delar som berör, eller 

som även kan tillämpas på, andra delar än luftmakt. Studien behandlar enbart de delar av teori-

erna som kan appliceras på luftmakt.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. Det andra kapitlet, teori, beskriver de två teorierna som prövas 

i studien, dvs. Wardens och Papes. Kapitel tre, metod, beskriver studiens forskningsdesign, 

material och metoder. Här ges också en diskussion kring forskningsetik och en presentation av 

operationaliseringen som är nödvändig för analysen. I det fjärde kapitlet, analys, redogörs för 

analysen av teorierna applicerade på empirin och resultatet presenteras. I det sista kapitlet, av-

slutning, återges studien genom en sammanfattning och forskningsfrågan besvaras. Här förs 

även en diskussion kring studiens metoder och resultat, samt bidraget till forskningsläget och 

yrkesutövningen som officer.   
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2. Teori 
Följande kapitel syftar till att definiera och redogöra för centrala teorier inom arbetet. På så vis 

ensas läsares och författares uppfattningar om dessa och missuppfattningar undviks. Inled-

ningsvis definieras centrala begrepp, följt av Wardens och Papes respektive luftmaktsteorier. 

Kapitlet avslutas med en teoridiskussion.  

2.1 Wardens teori 

I början av 1990-talet, knappt tre år efter det att han publicerat 

TAC19, fick Warden chansen att utnyttja och utveckla sina te-

orier då han hade en viktig roll i planeringen av luftkampanjen 

i Operation Desert Storm i det första Gulfkriget. Kampanjen 

är känd för framgång med minimala förluster.20 Ytterligare 

några år senare publicerade han sin artikel ’The Enemy as a 

System’, där en påbyggnad av hans teorier från TAC presen-

teras.21 Här menar Warden att det mest nödvändiga i samband 

med strategiska anfall är att förstå fiendens system.22 Det förstås genom att analysera dess CoGs 

med femringsmodellen. När det är gjort vill man förstå hur systemet kan reduceras till önskad 

nivå eller till och med paralyseras. För detta menar Warden att parallella attacker är att före-

dra.23 Dessa två steg, förstå fiendens system med femringsmodellen och reducera det med pa-

rallella attacker, är grunden för strategiska anfall enligt Warden. Nedan beskrivs först femrings-

modellen och sedan parallella attacker. 

2.1.1 Femringsmodellen 

Femringsmodellen kan liknas vid en darttavla med fem ringar där den innersta har högst prio-

ritet och den yttersta lägst. De fem ringarna är, i inbördes prioritetsordning från högst till lägst; 

ledarskap, organiska basresurser, infrastruktur, befolkning, militära styrkor. Se figur 1. Fien-

dens CoG och svårigheterna i att identifiera dessa är fundamentalt till modellen. Ringarna re-

presenterar fiendens olika CoG, vilka är absolut avgörande för att fiendestaten ska kunna fun-

gera.24 Nedan beskrivs systemets fem ringar. 

                                                
 
19 Warden, 2000. 
20 Widén, Ångström, Militärteorins grunder, 2005, 61. 
21 Warden, 1995. 
22 Ibid, 54. 
23 Ibid. 
24 Ibid, 49–50. 

Figur 1. Den grundläggande femringsmodellen. 
Warden, 'The Enemy as a System' (1995). 
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Ledarskapsringen, den första ringen, består av fiendens befälstruktur. Det kan innebära poli-

tiska beslutsfattare eller befälhavare över en brigad eller flotta.25 På en operationell nivå är det 

den militära befälhavaren inom området.26 Det är den viktigaste ringen eftersom att det endast 

är härifrån fiendens medgivanden kan komma och endast här komplicerade beslut som bestäm-

mer en stats inriktning kan fattas. Warden menar att krig historiskt sett har utkämpats av anled-

ningen att få en stat att ändra inriktning eller förändra dess befälstruktur. Han fortsätter med att 

det ofta varit av avgörande betydelse att infånga eller döda nationens ledare. Om befälsstruk-

turen inte kan hotas direkt kan man istället komma åt den första ringen genom ett tillräckligt 

högt indirekt tryck för att få dess medgivande eller skapa en strategisk förlamning.27  

 

Organiska basresurser, den andra ringen, innefattar, det som i TAC kallas nyckelproduktion, 

fiendens nödvändiga faciliteter och processer. De måste inte ha militär anknytning, utan är of-

tare vara kopplade till el- eller oljeförsörjning. Fiendens tillmötesgående kan uppnås utav att 

skadorna på de organiska basresurserna antingen leder till att systemet kollapsar, skapar fysiska 

svårigheter att fortsätta strida eller driva en viss politik, eller ger upphov till interna politiska 

eller ekonomiska problem som blir för kostsamma.28  

 

Infrastrukturringen, den tredje ringen, utgörs av fiendestatens civila och militära transportsy-

stem, t.ex. järnvägar, flygplatser, flygbolag, motorvägar, hamnar och informationsspridnings-

system. Här hamnar även den del av landets industri som inte innefattas i organiska basresurser. 

Jämfört med de två tidigare ringarna finns det större redundans för transportsystem och Warden 

menar att det förmodligen krävs luftoperationer av större omfattning för att orsaka effektgi-

vande skada.29 

 

Befolkningsringen, den fjärde ringen, syftar till att bryta ned moralen hos fiendestatens civilbe-

folkning. Målsättningen är att få befolkningen att vända sig emot statens engagemang i kon-

flikten och på så vis göra den mer tillmötesgående eller möjligtvis till och med omkullstörtad. 

Även om man bortser från det moraliska dilemmat är det svårt att anfalla befolkningen med 

                                                
 
25 Warden, 1995, 49. 
26 Ibid, 53. 
27 Ibid, 49-50. 
28 Ibid, 50. 
29 Ibid. 
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direkta attacker. Den kan vara beredd att utstå enorma lidanden innan den vänder sig mot sin 

egen regim, menar Warden. Han fortsätter med att diskutera resultaten av de ömsesidiga luft-

kampanjerna mot civilbefolkning mellan Tyskland och Storbritannien, där vissa hävdar att de 

snarare stärkte moralen hos befolkningen. Warden hävdar dock att det är otroligt och att bevis 

för något sådant inte finns, men att det samtidigt inte finns några belägg för att moralen sänktes 

till en nivå som kunnat leda till kapitulation.30 

 

Militära styrkor, den yttersta och femte ringen, består av fiendestatens militära styrkor. Warden 

menar att militära styrkor endast är ett verktyg för att uppnå politiska mål, varför de placeras 

lägst i prioriteringsordningen. Deras enda syfte är att skydda statens egna ringar, eller hota 

fiendens. Genom att sätta tillräckligt stora delar av fiendens militära styrkor ur stridbart skick 

kan den bli mer tillmötesgående och till och med kapitulera. Vidare insinuerar Warden att bil-

den av militära styrkor som endast ett medel, och inte viktiga i sig, kan komma att målas om 

utav de politiskt kraftfulla möjligheter som modern teknologi medför.31 (Här gör Warden ett 

påstående som kanske är än mer aktuellt idag än på mitten av 90-talet; dagens teknologi kan 

erbjuda synnerligen kraftfulla medel för informationskrigsföring mot fiendens styrkor.) War-

den påminner om vikten av att se en attack mot någon av ringarna som en attack mot fiendens 

system och inte mot ringen i sig. En attack mot en industri- eller infrastrukturkomponent ska 

inte genomföras för effekten den kan ha på de militära styrkorna, utan för effekten mot fiendens 

system.32 

2.1.2 Parallella attacker 

Warden menar att man genom att parallellt anfalla flera av fiendens vitala mål kan man uppnå 

oöverstiglig skada hos motståndaren. Han jämför med en seriell attack där anfallen är mer ut-

spridda i tiden, vilket ger motståndaren möjlighet att reparera sina skador eller kraftsamla för 

att försvara viktiga mål. Desto fler mål som anfalls parallellt desto bättre.33 Warden menar att 

det tidigare varit svårt att genomföra parallella attacker av större omfattning, men att modern 

teknologi möjliggör simultana anfall av samtliga fiendens sårbara CoG på både strategisk och 

operationell nivå.34 

                                                
 
30 Warden, 1995, 50–51. 
31 Ibid, 51. 
32 Ibid, 51-52. 
33 Ibid, 54. 
34 Ibid, 54. 
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2.2 Papes teori 

I sin bok BTW från 1996 motsätter sig Pape strategisk bombning. Istället förespråkar han ne-

kande tvångsmakt (eng. coercion by denial), som beskrivs några stycken ned. Militär tvångs-

makt manipulerar fiendens kostnads- och nyttokalkyl; genom att förändra fiendens kostnad och 

nytta av olika ageranden kan man tvinga in fienden på andra spår.35 Pape förklarar tvångsmakts-

strategi som bestående av följande fyra kategorier; bestraffande-, riskmanipulerande-, dekapit-

erande- och nekande tvångsmakt, där den sista alltså är den som förespråkas av Pape själv. Han 

kopplar respektive kategori till olika teoretiker, däribland Warden som enligt Pape förespråkar 

den dekapiterande tvångsmakten. Nedan beskrivs dessa fyra strategier av tvångsmakt.  

2.2.1 Bestraffande tvångsmakt 

Bestraffande tvångsmakt syftar till att skapa så mycket skada hos civilbefolkningen att fienden 

till slut ger upp, alternativt att befolkningen gör uppror mot staten. Antingen utgörs skadan 

direkt mot befolkningen, genom bombning av städer och befolkningscentrum, eller så utgörs 

skadan indirekt genom förstörelse av nödvändiga tillgångar, t.ex. el- eller vattenförsörjning.36 

Pape menar att bestraffande strategier aldrig i historien har lyckats, dvs. ingen befolkning har 

någonsin gjort uppror mot sin regering på grund av fientliga luftanfall.37 Han hävdar att mindre 

luftanfall snarare skapar ilska mot den anfallande nationen än den egna och att luftanfall av 

större omfattning gör befolkningen apatisk istället för revolutionär.38 

2.2.2 Riskmanipulerande tvångsmakt 

Riskmanipulerande strategi fokuserar likt bestraffande strategier på befolkning och ekonomiska 

mål. Men skillnaden är att inte alla viktiga mål ska förstöras, utan vissa måste sparas för att 

uppnå maximal tvångsmakt. Enligt riskmanipulerande strategi ska risken maximeras för att vär-

defulla tillgångar ska förstöras, i fiendens ögon. Därmed manipuleras risken för förödande och 

omfattande attacker.39 Pape menar dock att sådana riskmanipulerande luftattacker till och med 

är mindre effektiva än bestraffningskampanjer. Han menar att moralsänkningarna som skulle 

uppnås, även av denna strategi, är otillräckliga.40 

                                                
 
35 Pape, 1996, 12. 
36 Ibid, 59. 
37 Pape, 1997b, 19. 
38 Pape, 1997a, 98. 
39 Pape, 1996, 66–68. 
40 Ibid, 69. 
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2.2.3 Dekapiterande tvångsmakt 

Den dekapiterande tvångsmaktsstrategin kopplar Pape till Wardens teorier. Strategin bygger på 

att slå mot vad som antas vara statens ”Akilleshäl”, t.ex. ledarskap och vital infrastruktur så 

som telekommunikationsanläggningar.41 Pape menar att den bygger på det vanskliga antagan-

det att en stat fungerar som en kropp där ledarskapet är dess hjärna; isolera hjärnan så paralys-

eras den, hugg av huvudet så dör den.42 Han förklarar vidare att slå ut individer, t.ex. politiska 

eller militära ledare, är mycket svårt och att flyganfall dessutom är den minst effektiva metoden 

för detta.43 Pape förkastar alltså även den dekapiterande tvångsmaktsstrategin. 

2.2.4 Nekande tvångsmakt 

Att använda luftmakt med en nekande strategi innebär att försvaga fiendens styrkor till en sådan 

nivå att egna marktrupper kan ta territorium och nå operationella mål utan att drabbas av stora 

förluster. Nekande tvångsmakt syftar till att förstöra fiendens förmåga att nyttja sin strategi för 

att ta eller hålla territorium. Således riktas luftkampanjerna mot logistikkedjor till frontlinjen, 

vapentillverkning, utnötning av marktrupper och störningar av kommunikation och förflytt-

ningar i området.44 På så vis nekas fienden från att tillämpa sina strategier och militära resurser. 

De nekande strategierna utgörs av tre typer. Den första är direkt luftunderstöd till marktrupper, 

dvs. användande av luftattacker som understöd till marktrupper där artilleri inte når. Den andra 

är strategiskt förbud (eng. strategic interdiction), innebärande storskaliga luftoperationer i syfte 

att antingen förstöra fiendens militära produktion, eller isolera den från styrkorna i fronten. 

Således stryps tillförseln av vapen, ammunition och annan materiel till fördel för egna mark-

trupper som då får ett övertag och kan bryta igenom fiendens linjer eller nå andra mål. Den 

tredje typen av nekande strategi är operationellt förbud (eng. operational interdiction), syftan-

des till att reducera fiendens förmåga till rörelse och koordination av trupper. Luftkampanjerna 

går då djupare bakom fiendens linjer och fokuserar framför allt på underhålls- och logistik-

funktioner, förstärkande och avlösande förband, samt ledningsanläggningar.45  

                                                
 
41 Pape, 1996, 79. 
42 Ibid, 82–86. 
43 Ibid, 80–81. 
44 Ibid, 69. 
45 Ibid, 70–72. 
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2.3 Sammanfattning av teorin 

Warden förespråkar användandet av luftmakt genom strategisk bombning av fiendens svåriden-

tifierade CoG. Genom att betrakta fienden som ett system, med fem olika ringar som represen-

terar olika högt prioriterade CoG, kan den processen förenklas. Han menar att det effektivaste 

utövandet av luftmakt är genom parallella attacker mot mål enligt de fem ringarna, inifrån och 

ut.46 Pape menar däremot att strategisk bombning endast är effektiv vid utnötningskrig och 

knappt ens då. Istället förespråkar han användandet av luftmakt i kombination med markstyr-

kor. Antingen genom direkt luftunderstöd, strategiskt förbud eller operationellt förbud.47 

  

                                                
 
46 Warden, 1995. 
47 Pape, 1996. 
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3. Metod 
Följande kapitel beskriver de metoder som nyttjats vid studien. Det berör studiens forsknings-

design, datainsamlingsmetod, vilket material som nyttjats och den operationalisering som kopp-

lar materialet till teorin.  

3.1 Forskningsdesign 

Studien har genomförts som en enkelfallstudie. Fallstudier kan innefatta både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser och är inte en egen forskningsmetod. En enkelfallstudie undersöker ett 

enskilt fall, en enskild och tydligt avgränsad händelse eller ett fenomen.48 Robert K. Yin, fil. 

Dr i neuro- och kognitiv vetenskap vid Massachusetts Institute of Technology, har länge arbetat 

med att utveckla fallstudier.49 Han menar att fallstudier är svåra att genomföra och det är viktigt 

att systematiska procedurer och regler följs.50 Den här studien har följt applicerbara delar ur 

Tommy Jensen och Johan Sandströms praxis för fallstudieprocesser, som baseras på Yins me-

toder.51 De menar, precis som Yin, att forskningsfrågan är det viktigaste i en studie och att 

fallstudier är särskilt lämpliga för forskningsfrågor som söker ”hur” eller ”varför” om något 

samt när händelsen som studeras är av komplex karaktär.52 Den här studiens forskningsfråga 

lyder, som bekant, ”Hur väl kan Wardens respektive Papes teori om luftmaktsanvändande för-

klara Israels framgångar i Sexdagarskriget?” och det som studerats är luftmaktsanvändande 

under Sexdagarskriget, som synnerligen kan anses vara av komplex karaktär. Således var en-

kelfallstudien lämplig som forskningsdesign. Då studien är teoriprövande är det de två luft-

maktsteorierna som är centrala, och inte fallet i sig. Yin menar att desto flera fall desto bättre,53 

men Jensen och Sandström menar att enkelfallstudien har ett särskilt värde i utmanandet av en 

teori.54 Den här studien utmanar Papes och Wardens teorier. Vidare har studien genomförts med 

flera olika källor och vad Jensen och Sandström kallar triangulering, dvs. avgöra avståndet till 

                                                
 
48 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2002, 56. 
49 Jensen, Sandström, Fallstudier, 2016, 13. 
50 Yin. Fallstudier: Design och genomförande, 2007, 35. 
51 Jensen, Sandström, 47–71. 
52 Ibid, 49–50. 
53 Yin, 76. 
54 Jensen, Sandström, 51. 
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en viss punkt utifrån två andra kända punkter. Både kvalitativa och kvantitativa data bör använ-

das och har använts.55 De menar också att studiens resultat måste kunna generaliseras, och en-

ligt Yin kräver det omsorgsfull argumentation, vilket har tagits vid beaktande i analys- och 

avslutskapitlet i studien.56 

 

De båda luftmaktsteorierna har prövats mot ett och samma fall. För detta har de brutits ned i 

indikatorer, se kapitel 3.6, något som möjliggör särskiljning av två prövade teorier.57 Teoriernas 

respektive indikatorer har sedan kopplats mot empirin genom att se huruvida och i vilken ut-

sträckning de kan antas ha förekommit under Sexdagarskriget ifrån Israels sida. Om en indika-

tor visar på att en del av en teori har tillämpats utvärderas effekten av detta. På så vis kan de 

båda teoriernas respektive förklaringskraft till Israels framgångar under Sexdagarskriget värd-

eras.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Insamling av data till studien har gjorts genom kvalitativa textanalyser. För att skapa en över-

blick och systematisera data har den till viss del kvantifierats. En kvalitativ ansats leder främst 

till förklaringar av meningssamband och en kvantitativ främst till orsakssamband. Menings-

samband innefattar motiv, intentioner, målsättningar och planer som uppbringar någons age-

rande. Orsakssamband avser att något sker som ett resultat av något annat.58 Studien söker luft-

maktsteoriernas förklaringskraft till Israels framgångar i Sexdagarskriget och därav söks me-

ningssamband för att se förekomsten av teorierna och orsakssamband för att identifiera dess 

effekt, dvs. om teorin bidrog till framgångarna. Vidare påminner vi oss om studiens syfte; att 

på djupet pröva Wardens och Papes teorier i något fall. En kvalitativ ansats anses generellt ha 

större möjligheter att beskriva ett fenomen på djupet, jämfört med en kvantitativ ansats, men 

Johannessen och Tufte menar att även kvantitativa ansatser kan resultera i fylliga och djupa 

beskrivningar. De förespråkar en kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser för sam-

hällsvetenskaplig forskning, genom något som de kallar metodtriangulering. Det innebär att 

fenomenet undersöks från två olika håll, dvs. kvalitativt och kvantitativt, och på så sätt kan en 

                                                
 
55 Jensen, Sandström, 2016, 58–60. 
56 Ibid, 64–66 
57 Esaiasson et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2012, 106–110. 
58 Johannessen, Tufte, 2002, 74–75. 
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bättre uppskattning av dess verkliga resultat uppskattas (vilket liknar pejling genom triangule-

ring).59  

 

Inledningsvis lästes det empiriska materialet igenom och systematiserades efter relevans till 

indikatorerna. Vid denna första genomgång användes kvalitativ textanalys för att identifiera 

händelser enligt de olika indikatorerna. Dessa händelser kvantifierades sedan, för att kartlägga 

och skapa en överblick av indikatorernas förekomst. Texten har sedan analyserats kvalitativt 

för att utvärdera effekten av händelsen, dvs. om den bidragit till Israels framgångar. Kvalitativ 

textanalys har även varit nödvändig som stöd vid kvantifiering av indikatorernas förekomst, för 

att avgöra huruvida en händelse är kopplad till en indikator. Ramen för en kvalitativ textanalys 

kräver i vissa fall personliga värderingar av texten. Om en sådan analys inte genomförs ur ett 

objektivt perspektiv riskerar resultatens reliabilitet att försämras, dvs. tillförlitligheten hos re-

sultatet och chanserna att en reproduktion av studien skulle leda till samma resultat.60 Den kva-

litativa textanalysen har genomförts i form av noggrann läsning och analys av relevanta delar 

ur ett antal utvalda verk om fallet. Om verk som väljs ut för en studie inte omsorgsfullt utvär-

deras och sållas utifrån dess objektivitet i frågan, eller om de rent av väljs utefter författarens 

egna förutfattade meningar och hypotes, riskerar studiens validitet att minska. Validitet innebär 

i vilken utsträckning det som studeras är relevant för studiens syfte, dvs. undersöks det som 

faktiskt bör undersökas?61 Att upprätthålla en hög validitet och reliabilitet har genomgående 

tagits i beaktande under arbetet. 

3.3 Varför Sexdagarskriget? 

Det finns flera argument som talar till valet av Sexdagarskriget som studiens fall. Först och 

främst var det naturligtvis nödvändigt att välja ett fall där luftmakten spelade en viktig och helst 

avgörande roll, vilket stämmer överens med det valda fallet. Israel nådde, trots att de till antal 

och resurser var underlägsna, stor framgång i Sexdagarskriget mot de arabiska styrkorna. Att 

luftoperationer hade en avgörande roll i Israels framgångar hade betydande påverkan på inställ-

ningen till luftmakt och vikten av ett starkt flygvapen under resten av 1900-talet. Att de inte 

riktades mot civila mål, till skillnad från USA:s ineffektiva luftkampanjer i Vietnam, har också 

                                                
 
59 Johannessen, Tufte, 2002, 74–79. 
60 Ibid, 28–29. 
61 Ibid, 47–48. 



Daniel Wass 2019-05-07  
OP 17–20 PILOT 
 

Sida 19 av 40 
 
 

varit av vikt.62 Luftmakt spelade en avgörande roll i Sexdagarskriget och Sexdagarskrigets re-

sultat spelade en stor roll för luftmakten världen över efter kriget. Israel visade att en liten nat-

ion, genom ett starkt och välorganiserat flygvapen, kan besegra en överlägsen fiende. Vidare 

kan det, vid studier likt denna, vara lämpligt att välja ett fall som skiljer sig från normen.63 Att 

Israel, en mindre krigsmakt, segrade över de till antalet betydligt större arabiska styrkorna, bry-

ter sannerligen normen.64 

3.4 Material 

Materialet som nyttjats för den här studien har uteslutande varit i textform. Följande verk har 

nyttjats:  

• Aloni, Arab-Israeli Air Wars 1947-82 (2001). 

• Black, Air Power: A Global History (2016). 

• Gordon, ‘Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982’ (2010). 

• Hammel, Six Days in June (1992). 

• Oren, Six Days of War (2002). 

• Pollack, ‘Air Power in the Six-Day War’ (2005). 

Systematisering av materialet underlättade det initiala arbetet med materialet. Enligt Johannes-

sen och Tufte är systematisering en förutsättning för förståelse, och centralt är kodning och 

kategorisering.65 Materialet kodades och kategoriserades enligt teoretiskt härledda koder och 

kategorier, dvs. deduktivt. Under kapitel 3.2 har vikten av att materialet håller en hög validitet, 

och därmed vikten av källkritik, klarlagts. För att källkritiskt granska materialet har följande 

fyra regler tillämpats; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.66 Nedan återges källkritiken 

till studiens material utifrån dessa fyra regler. 

3.4.1 Äkthet 

Samtliga verk som nyttjats är publicerade av väletablerade förlag och tidskrifter. Inget tyder på 

att källorna skulle vara förfalskade eller oäkta. Vid jämförande hittades dock skillnader mellan 

två källor i statistiken vad gäller israeliska flyganfall under kriget.67 Skillnaderna i dessa siffror 

                                                
 
62 Black, 2016, 205–207. 
63 Denscombe, Forskningshandboken, 2009, 65. 
64 Gordon, ‘Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967–1982’, 2010, 130–131. 
65 Johannessen, Tufte, 2002, 106. 
66 Denscombe, 279. 
67 Se kapitel 4.1.4. för beskrivning och diskussion. 
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bedöms inte påverka källornas trovärdighet av en sådan grad att de behöver väljas bort, särskilt 

då deras bådas primärkälla är IAF:s historieavdelning. 

3.4.2 Samtidighet 

Samtliga verk som varit underlag för datainsamling kan kritiseras utifrån dess samtidighet. Den 

långa tiden mellan Sexdagarskriget och verkens publicering, mellan 25 och 44 år, innebär en 

risk att historien har förvrängts.68 Det gäller särskilt Blacks verk från 2016, som därav har be-

traktats med extra försiktighet. Inga påståenden från detta verk skiljer sig från beskrivningar i 

övrigt material. Blacks verk nyttjades främst för sammanfattande helhetsbeskrivningar av kri-

get, och inte för detaljer. Gordons artikel publicerades 2010, i John A. Olsens samlingsverk.69 

Olsen är hedersprofessor vid Försvarshögskolan och artikeln kan anses som trovärdig, trots 

dess brist i samtidighet. Den bristande samtidigheten hos materialets urval har tagits i beak-

tande, men välbeskrivande verk med tidigare publiceringsdatum har varit svåra att tillgå. Israel, 

likt många västländer, publicerar sekretessbelagda dokument efter 30 år, vilket kan tänkas ha 

att göra med svårigheten att hitta verk med bättre samtidighet än materialet i fråga.  

3.4.3 Oberoende och tendensfrihet 

Samtligt material kommer från Israel eller västvärlden och flera av författarna har personliga 

kopplingar till Israel. Uppskattningsvis kommer också samtliga av materialets primärkällor från 

Israel eller västvärlden. Tyvärr är detta en begränsning som inte kunnat överkommas då det 

inom ramen för uppsatsen inte varit möjligt att behandla material på andra språk än engelska 

eller svenska. Risken finns därmed för vinklad information till Israels favör, vilket har tagits i 

beaktande. Inga ytterligare tecken på detta har dock funnits. Om någon källa skulle bidra med 

vinklad empiri bedöms det inte påverka studiens resultat, då studien fokuserar på de två teori-

ernas förklaringskraft till Israels framgångar i kriget. Ingen av källorna visar några tecken på 

några anmärkningsvärda anknytningar till någon av de två teoretikerna. 

3.5 Forskningsetik 

En studies etiska förhållningssätt anses ofta som viktigast vid nyttjande av intervjuer och annan 

form av mänskliga interaktioner som källor vid datainsamlingen. Det är dock viktigt att beakta 

god forskningsetik även vid andra typer av studier.70 Den här studien innehåller inga sådana 

                                                
 
68 Esaiasson, 2012, 284-285. 
69 Olsen, A History of Air Warfare, 2010. 
70 Johannessen, Tufte, 2002, 59–61. 
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mänskliga interaktioner, men forskningsetiken har genomgående under arbetet tagits hänsyn 

till. Vid arbetets start hade författaren inga förutfattade meningar eller åsikter om varken de 

båda teorierna eller Sexdagarskriget. Denna objektivitet har bibehållits omsorgsfullt genom ar-

betet i syfte att inte erhålla ett vinklat eller till och med fabricerat resultat. Endast litteratur på 

engelska eller svenska användes vid materialinsamling. Detta kan leda till en något felaktig bild 

av kriget, då det är troligt att litteratur skildrande arabländernas bild av kriget inte finns till-

gänglig på engelska i samma utsträckning som vad gäller Israels. Detta då Israel indirekt stöt-

tades av USA och Frankrike, medan arabländerna stöttades av Sovjetunionen.71 Detta borde 

dock inte ha någon påverkan på studiens resultat, då fokus ligger vid teorierna. Det är däremot 

viktigt att källorna inte har någon särskild anknytning till någon av de två teoretikerna.  

3.6 Operationalisering 

Följande avsnitt syftar till att beskriva den operationalisering som tillämpats inom analysen, 

dvs. de åtgärder som vidtagits för att kunna koppla forskningsfrågan och teorin till empirin, 

eller det generella till det konkreta.72 Detta har gjorts genom att bryta ned respektive luftmakts-

teori till indikatorer, som sedan kan kvantitativt och kvalitativt utvärderas. Kvantitativt med 

avseende på hur många gånger indikatorn förekommit under Sexdagarskriget, och kvalitativt 

utifrån vilken effekt en sådan förekomst hade för Israels framgångar, dvs. hur stor roll indika-

torn spelade för krigets utfall. Indikatorerna kartlades och illustrerades i ett analysverktyg, för 

att sedan analyseras gemensamt för respektive teori, vilket möjliggjorde en bedömning av te-

orins förklaringskraft till Israels framgångar i kriget. Om en teoris indikatorer visade sig ha haft 

hög effekt på de israeliska framgångarna, ansågs också förklaringskraften som hög.  

 

Indikatorerna fick ett värde kopplat till hur hög förekomsten av indikatorn var relativt den totala 

förekomsten av luftanfall under kriget. Det visas i analysverktyget under kolumnen ”före-

komst” enligt en fyrgradig skala; (0) ingen, (1) låg, (2) medel eller (3) hög. I de fall det fanns 

att tillgå noterades även antalet förekomster under kolumnen ”antal”. De luftanfall som kunde 

kopplas till en indikator värderades sedan utifrån hur hög effekt dess förekomst hade på krigets 

utfall, dvs. hur mycket de bidrog till Israels framgångar. Dessa placerades under kolumnen ”ef-

fekt”, utifrån en fyrgradig skala kopplat till hur mycket de bidragit till Israels framgångar i 
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kriget; (0) ingen effekt, (1) låg effekt, (2) betydande effekt eller (3) hög effekt. Varje ”före-

komst” av en indikator värderades efter dess ”effekt”, dvs. varje händelse fick en individuell 

effektbedömning. När en indikator förekommit mer än en gång slogs förekomstvärdet ihop till 

ett medelvärde som avrundades uppåt till heltal. Även effektvärdet slogs ihop till ett medel-

värde, viktat efter dess förekomstvärden. Nedan beskrivs först indikatorerna för respektive teori 

och sedan hur dessa har tillämpats som analysverktyg under analysen. 

3.6.1 Indikatorer för Wardens teori 

Det centrala i Wardens teori består av två steg. Först tolkas ”fienden som ett system” av olika 

CoGs enligt femringsmodellen och sedan genomförs parallella attacker mot dessa olika ringar, 

enligt prioritetsordningen i modellen.73 Indikatorerna för Wardens teori utgår ifrån dessa två 

steg. Parallella attacker var en indikator, medan femringsmodellen delades upp i fem indikato-

rer; en indikator per ring. Således kunde varje indikator analyseras isolerat, i syfte att i efterhand 

kunna ta hänsyn till att varje ring har olika hög prioritet, och därmed, om Wardens teori stäm-

mer, borde ha olika hög effekt. Detta togs dock inte hänsyn till vid bedömmande av indikato-

rernas effekt. ”Femringsmodellen tot.” visar indikatorvärden som representerar medelvärdet av 

alla ringarnas värden. Dess effektmedelvärde är viktat efter förekomst och indikatorer utan fö-

rekomst räknas därmed inte till effektmedelvärdet. De respektive ringarnas indikatorer räkna-

des om ringen, enligt definitionen i teorikapitlet, anfallits av Israel, dvs. den första ringen räk-

nades om Israel anfallit arabiskt ledarskap; den andra ringen om Israel anfallit organiska basre-

surser; den tredje om Israel anfallit arabisk infrastruktur; den fjärde om Israel anfallit arabisk 

civilbefolkning; och den femte om Israel anfallit arabiska militära styrkor.74 Indikatorn för pa-

rallell attack räknades då attacker genomförts mot minst två av fiendens vitala mål, med ingen 

eller liten skillnad i tid. Enligt Warden ska anfallen ske med så liten skillnad i tid att fienden 

inte ges möjligheten att kraftsamla eller reparera skadorna75. Varje händelse har bedömts indi-

viduellt, men inga anfall med mer än någon timme emellan har räknats som parallella attacker. 
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74 Se kapitel 2.1.1. 
75 Warden, 1995, 54. 
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3.6.2 Indikatorer för Papes teori 

Den nekande tvångsmakten består av tre olika strategier; direkt luftunderstöd till marktrupper, 

strategiskt förbud och operationellt förbud.76 Den första utgjorde en av indikatorerna och räk-

nades då Israel riktat flygattacker mot arabiska markstyrkor, i direkt anslutning till israeliska 

markförband, dvs. anfall mot fientliga markstyrkor i frontlinjen i syfte att understödja egna 

markförband. De två sista strategierna, strategiskt- och operationellt förbud analyseras först 

individuellt och sedan gemensamt under kolumnen ”förbud tot.”. Detta sker på samma sätt som 

indikatorerna för femringsmodellens olika ringar och ”femringsmodellen tot.”. Strategiskt för-

bud räknades då ett storskaligt israeliskt anfall genomförts för att isolera eller förstöra arabisk 

militär produktion, dvs. attacker av stor omfattning mot försvarsindustri eller mot infrastruktur 

vars huvudsakliga roll i kriget var att förbinda försvarsindustrin med de militära styrkorna. Op-

erationellt förbud räknades då attacker genomförts mot arabiska stöd-, lednings-, och reserv-

funktioner, dvs. underhållsförband, logistikförband, förstärkande och avlösande förband samt 

ledningsanläggningar och ledningsförband.  

3.6.3 Tillämpning av indikatorerna 

Under analysen placerades indikatorerna i ett analysverktyg där respektive teori kunde kartläg-

gas. Vissa indikatorer inom ramen för Papes ”förbud” och Wardens ”femringsmodell” kunde i 

vissa fall överlappa varandra, t.ex. organiska basresurser och infrastruktur i femringsmodellen. 

Flyguppdrag som kan placeras i båda indikatorerna placerades då till endast en av indikatorerna. 

Flyguppdrag som istället överlappade med indikatorer utanför ”förbud” eller ”femringsmo-

dellen”, t.ex. om ett flyguppdrag både passade till organiska basresurser och parallella attacker, 

räknades det till båda indikatorerna. På samma sätt räknades, om en händelse passade till två 

indikatorer från olika teorier, händelsen till båda indikatorerna, t.ex. Wardens militära styrkor 

och Papes operationellt förbud.  
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4. Analys 
Följande kapitel återger studiens analys. Materialet systematiserades för att sedan analyseras 

utefter analysverktyget. Inledningsvis återges en sammanfattning av relevanta händelser i kri-

get, följt av analysen av materialet utifrån de två teorierna. Slutligen redovisas studiens resultat. 

4.1 Sexdagarskriget 

I början av juni 1967 hängde kriget i luften. Spänningen mellan arabländerna och Israel hade 

stigit de senaste månaderna.77 Den egyptiske presidenten, överste Gamal Abdel Nasser, hade 

under en tid visat ökad aggression mot Israel. Den 5 juni genomförde IAF ett framgångsrikt 

överraskningsanfall mot egyptiska flygbaser, förstörande majoriteten av Egyptens flygplan och 

startbanor.78 Samma dag gick både Jordanien och Syrien in i kriget, på Egyptens sida, med 

artilleri- och flygattacker mot israeliska mål.79 Israel svarade med att förstöra stora delar av 

även deras flygvapen. Den mest västra Irakiska flygbasen förstördes även den av israeliska 

attackflygplan. Gynnade av total luftöverlägsenhet, och understödda av IAF, kunde israeliska 

marktrupper inta hela egyptiska Sinaihalvön, jordanska Västbanken och syriska Golanhöjderna 

på bara sex dagar, trots ett kraftigt numerärt underläge.80  Utöver luftöverlägsenheten skapade 

de initiala luftkampanjerna också förvirring och demoralisering hos de arabiska styrkorna och 

dess ledarskap.81 Nedan beskrivs det israeliska luftmaktsanvändandet under Sexdagarskriget. 

4.1.1 Luftanfallen mot Egypten den 5 juni 

I gryningen den 5 juni 1967 lyfte 40 israeliska stridsflygplan från sina flygbaser, och flög väs-

terut över neutralt vatten i Medelhavet, precis som de gjorde varje morgon. Egyptierna miss-

tänkte ingenting, den israeliska morgonflygningen var helt enligt rutin – till en början. Klockan 

07:45 föll bomberna över hälften av de 18 egyptiska flygbaserna. Allt genomfördes enligt de-

taljerad planering, och det initiala, helt simultana, anfallet gjorde startbanorna obrukbara på nio 

egyptiska flygbaser. De flesta av egyptiska flygvapnets piloter åt fortfarande frukost. Några 

minuter senare anfölls nästa bas, lika framgångsrikt och även det precis enligt planen.82 Alla 18 

                                                
 
77 Gordon, 2010, 130. 
78 Black, 2016, 204-205. 
79 Aloni, Arab-Israeli Air Wars 1947-82, 2001, 49. 
80 Aloni, 46-55. 
81 Black, 205. 
82 Hammel, Six Days in June, 1992, 165-167. 
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baserna anfölls den morgonen; på bara tre timmar slogs mer än 250 av de 450 egyptiska strids-

flygplanen ut och 100 av 350 egyptiska piloter dödades.83 Högst prioriterat vid luftanfallen mot 

de egyptiska flygbaserna var att förstöra start- och landningsbanor, följt av stridsflygplanen. 

Därefter prioriterades missil-, radar- och stödfaciliteter.84 

4.1.2 Luftanfallen mot Jordanien och Syrien den 5 juni 

Klockan 10:00 samma morgon anfölls israeliska mål av jordanskt artilleri. Några timmar senare 

följdes den jordanska attacken upp av markförband och attackflygplan.85 De jordanska attack-

erna utgjorde ingen betydelsefull skada.86 De resulterade dock i att både Syrien och Irak gav 

sig in i konflikten. Tolv syriska stridsflygplan anföll israeliska mål ett par timmar senare, men 

tre sköts ner och resten drevs tillbaka av israeliska jaktplan. Även Irak initierade luftanfall mot 

Israel under samma dag, men inte heller dem orsakade någon större skada.87 IAF:s första mot-

anfall genomfördes mot fem syriska flygbaser simultant och när dagen var slut hade nästan alla 

syriska stridsflygplan slagits ut, inklusive alla utom fyra av deras högst avancerade MiG 21:or.88 

12:30 genomfördes Israels nästa motanfall, mot två jordanska flygbaser. Nio minuter senare 

var de båda satta ur bruk med bombkratrar på startbanorna och utslagna ledningstorn. En halv-

timme senare kom nästa våg, som slog ut nästan alla jordanska stridsflygplan. Även jordanska 

markförband i frontlinjen anfölls av israeliska flyganfall.89 Samma kväll flög israeliska strids-

flygplan, över den syriska öknen, och anföll den västligaste irakiska flygbasen. Anfallet för-

störde 31 irakiska flygplan.90 De israeliska motattackerna genomfördes så fort IAF hade möj-

ligheten att skifta fokus från de luftkampanjen mot de egyptiska flygbaserna. Samma strategi 

som användes mot de egyptiska målen nyttjades mot de andra motståndarna.91 

4.1.3 Luftanfall under resten av kriget  

Luftöverlägsenheten, som de initiala luftattackerna under krigets första dag genererat, var till 

stor fördel för de israeliska markstyrkorna under resten av kriget.92 Lufträderna mot egyptiska 

flygbaser fortsatte (dock i betydligt lägre omfattning) och de få egyptiska plan som lyckades 

                                                
 
83 Pollack, ’Air Power in the Six-Day War’, 2005, 474, även Hammel, 1992, 171. 
84 Oren, Six Days of War, 2002, 174. 
85 Ibid, 186. 
86 Pollack, 474. 
87 Oren, 186–188. 
88 Pollack, 474, även Hammel, 392. 
89 Oren, 186–188. 
90 Pollack, 474–475. 
91 Gordon, 2010, 133. 
92 Black, 2016, 205. 
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komma upp i luften blev snabbt jagade av israeliska jaktplan.93 Men framförallt kunde de isra-

eliska markstyrkorna verka utan hot från arabiskt stridsflyg. IAF:s roll under resten av kriget 

var framförallt att anfalla fientliga markstyrkor. De anföll inte främst arabstyrkornas frontlinjer, 

utan började bakifrån med och jobbade sig framåt. De flesta luftanfallen mot markstyrkor rik-

tades mot logistik- och bakre styrkor.94 De isolerade frontlinjen genom attacker mot reservstyr-

kor på frammarsch, vilket särskilt spelade en viktig roll vid slaget om Västbanken.95  

 

Efter attackerna mot syriska flygbaser den 5 juni lades israeliskt fokus på Egypten och Jorda-

nien.96 Dock genomförde, i förberedelse för markanfall, IAF cirka 325 luftanfall riktade mot 

syriska markstyrkor i Golanhöjderna mellan 6 till 8 juni. Men det var först från den 9 juni, då 

Egypten och Jordanien kunde ses besegrade, som IAF:s fokus kunde riktas mot Syrien.97 En 

stor kontinuerlig luftkampanj mot de syriska markstyrkorna i Golanhöjderna inleddes vid gry-

ningen den 9 juni, krigets femte dag. Syriska bunkrar var högt prioriterade mål, men dessa stod 

sig bra mot de israeliska anfallen.98 IAF nyttjades även mot de syriska styrkorna i samband med 

egna markförband, men brist på kommunikationsmedel försvårade processen.99 I skymningen 

den 10 juni hade israels markstyrkor ett stadigt grepp om Golanhöjderna. Klockan 18:30 ac-

cepterade Syrien Förenta nationernas (FN) förslag om vapenstillestånd. Kort därefter accepte-

rade även Israel förslaget.100 Kriget var slut. 

4.1.4 Luftanfallen i siffror 
Trots att israeliskt luftmaktsanvändande under fem av krigets sex dagar främst kan kopplas till 

anfall mot markstyrkor kan det, sett till kriget som helhet, till stor del kopplas till anfall syftan-

des till luftöverlägsenhet. Enligt Gordon syftade mer än hälften av alla israeliska luftanfall un-

der kriget genomfördes i syfte att nå luftöverlägsenhet. Totalt genomfördes 1100 luftuppdrag 

syftandes till luftöverlägsenhet, varav 491 mot flygbaser och 554 hejdande fientliga stridsflyg. 

Övriga av dessa uppdrag riktades mot radar- och luftvärnsfaciliteter. Av anfallen mot flygbaser 

genomfördes 475 den första dagen och bara 16 under de resterande fem.101 Dock hävdar Pollack 
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94 Pollack, 2005, 484. 
95 Ibid, 486. 
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97 Ibid, 476, även Hammel, 1992, 392–399. 
98 Hammel, 1992, 398, även Oren, 2002, 280. 
99 Hammel, 406-408. 
100 Ibid, 423. 
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att nästan 2600 flyguppdrag genomfördes mot markstyrkor, vilket säger emot Gordons påstå-

ende.102 Pollacks siffror kommer från samtal med IAF:s historieavdelning (1997), medan Gor-

dons siffror kommer från den officiella IAF-studien The IAF in the Six-Day War (1972) av 

Yossi Abudi.103 Ingen av dessa ursprungliga källor finns att tillgå för författaren, men i brist på 

andra källor nyttjas dessa ungefärliga siffror för uppskattning av luftanfallens omfattning. 

Därav uppskattas det totala antalet flyguppdrag till dem mot markstyrkor plus dem syftandes 

till flygöverlägsenhet, dvs. totalt 3700.  

4.2 Wardens teorier i Sexdagarskriget 

För varje indikator gås respektive del av kriget igenom och utvärderas efter påverkan på israels 

framgångar. Utifrån detta placeras händelsernas förekomst och effekt i analysverktyget. 

4.2.1 Femringsmodellens militära styrkor 

Vid attackerna mot de egyptiska flygbaserna den 5 juni var start- och landningsbanorna det 

högst prioriterade målet. Därefter anfölls flygplan och sist luftvärn och stödfunktioner. Att de 

riktades mot flygplan på marken, luftvärn och stödfunktioner, placerar attackerna i den femte 

ringen; militära styrkor. De riktades också, till och med främst, mot flygbanorna, vilket initialt 

för tankarna till den tredje ringen; infrastruktur. I teoriavsnittet definierades infrastrukturringen 

som militära och civila transportsystem, inkluderat flygbanor.104 Men attackerna mot flygba-

norna syftade inte till att reducera fiendens transportmöjligheter, utan till att förstöra dess för-

måga att få upp stridsflygplan i luften. Således kopplas även det högst prioriterade målet, flyg-

banor, till den femte ringen. Attackerna mot Syriens, Jordaniens och Iraks flygbaser var efter 

samma strategi och placeras även dem i den femte ringen. Nästan hela Egyptens förmåga att 

verka i luftarenan förstördes under krigets första tre timmar; alla 18 flygbasernas start- och 

landningsbanor, mer än 250 av 450 stridsflygplan och 100 av 350 stridspiloter.105 Även syriska 

och jordanska flygvapnens förmåga nästintill förstördes.106 Totalt genomfördes 1100 flygupp-

drag syftandes till luftöverlägsenhet under kriget. Förutom de 491 anfallen mot fientliga flyg-

baser, anfölls luftvärns- och stödfunktioner, och luftstridsuppdrag utfördes mot de fientliga 

stridsflyg som ändå lyckades ta sig upp i luften.107 Samtliga dessa flyguppdrag riktades mot 

                                                
 
102 Pollack, 2005, 478. 
103 Abudi, The IAF in the Six-Day War, 1972. 
104 Se kapitel 2.1.1. 
105 Pollack, 2005, 474, även Hammel, 1992, 171. 
106 Pollack, 474, även Hammel, 392, och Oren, 2002, 186–188. 
107 Gordon, 2010, 134–135. 
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militära styrkor och hamnar således i den femte ringen. Syftet var att skapa luftöverlägsenhet, 

vilket sannerligen uppnåddes. Dessutom skapades förvirring och demoralisering hos fientliga 

beslutsfattare och soldater, samtidigt som de israeliska styrkornas moral steg. Luftöverlägsen-

heten spelade även en stor roll i de israeliska markstyrkornas framgångar, som kunde verka 

utan hot från fientligt stridsflyg.108 Således placeras dessa anfall under indikatorn militära styr-

kor, med ”effekten” hög. ”Förekomsten” anses också vara hög, 1100 av totalt 3700 anfall syf-

tade till luftöverlägsenhet. Att anfallen skapade förvirring och demoralisering hos beslutsfattare 

kan tänkas kopplas till den innersta ringen, ledarskap. Men vi påminner oss om hur den innersta 

ringens indikator definierades; anfall mot fientligt ledarskap, och dessa anfall var inte riktade 

mot fientligt ledarskap. Att ledarskapet påverkades var endast en indirekt effekt av att anfallen 

mot de militära styrkorna till var så pass framgångsrika.  

 

Det huvudsakliga resterande luftmaktsanvändandet under kriget placeras även det under indi-

katorn militära styrkor. IAF åtnjöt luftöverlägsenhet och kunde relativt fritt användas mot fi-

entliga markförband. Anfallen riktades framförallt mot logistik och bakgrundsförband.109 IAF 

användes för markanfall i liten omfattning under krigets första dag, utan det var framförallt 

under den 6 och 7 juni som dessa genomfördes, och då mot tre fronter. Den 7 juni skedde 

israeliska flyganfall i stor omfattning mot egyptiska retirerande styrkor och det var då de största 

skadorna från flyganfallen på Sinaihalvön uppstod,.110 Det konstanta trycket från israeliska luft-

anfall under den 7 och 8 juni spelade en stor roll i att de jordanska och egyptiska styrkorna 

retirerade, men kanske inte främst i att styrkorna försvagades kraftigt. Snarare orsakades det 

genom demoralisering, som antas vara mer omfattande vid luft-mark-anfall där markstyrkorna 

saknar förmåga att försvara sig, vilket för det mesta var fallet.111 Exempelvis anfölls jordanska 

markstyrkor på väg mot Jerusalem natten till den 7 juni. Skadorna var inte särskilt omfattande, 

men demoraliseringen fick de jordanska styrkorna till reträtt.112 På så vis hade även IAF:s mar-

kanfall en betydande roll för Israels framgångar i kriget och således ges ”effekten” hög. Även 

”förekomsten” av markanfallen måste anses hög, då 2600 flyguppdrag utfördes mot markstyr-

kor.113 Dessa anfall placeras under indikatorn militära styrkor.  

                                                
 
108 Black, 2016, 205. 
109 Pollack, 484. 
110 Black, 205, även Pollack, 478. 
111 Pollack, 2005, 486. 
112 Ibid, 487. 
113 Pollack, 2005, 478. 
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4.2.2 Femringsmodellens övriga ringar 

Inga israeliska flyganfall riktade mot ledarskap, organiska basresurser eller infrastruktur har 

identifierats från det empiriska materialet. Dock har befolkningsringen varit mål för enstaka 

israeliska flygbombningar, beklagligen ur det medmänskliga perspektivet. 

 

Den inledande luftkampanjen i kriget har uppmärksammats för att vara framgångsrik utan att 

ha civilbefolkningen som mål.114 Men det gällde inte kriget igenom. Under krigets sista dag 

rapporterades israeliska flygbombningar av Damaskus.115 Dessas effekt på kriget bedöms dock 

som låg. Det syriska accepterandet av FN:s förslag om vapenstillestånd kan ha påverkats till 

den mån att syriskt ledarskaps oro för att Israel nu skulle ta Damaskus troligen ökade, vilket 

kan ha skyndat på processen till vapenstillestånd, men oavsett flyganfallen mot Damaskus kan 

kriget antas ha tagit slut som det gjorde. Efter att ha förlorat Golanhöjderna var vapenstille-

ståndsavtalet frestande för Syrien. Israel var i övrigt måna om att inte anfalla civila mål och 

civila dödstal var överhuvudtaget anmärkningsvärt låga.116 Därmed gavs befolkningsringens 

indikator ”förekomsten” låg och ”effekten” låg.  

4.2.3 Femringsmodellen sammanfattning 

Av femringsmodellens indikatorer är det endast de två yttersta, militära styrkor och befolkning, 

som kan förklara flyganfall från Sexdagarskriget. I analysverktyget har indikatorer för dessa 

två ringar placerats in. Flyganfallen mot arabiska flygbaser gavs ”förekomsten” hög och ”ef-

fekten” hög. Samma värden gavs till krigets resterande huvudsakliga flyganfall, dvs. dem mot 

arabiska markstyrkor. Indikatorn för militära styrkor får medelvärdet av dessa två händelsers 

värden, dvs. ”förekomst” hög och ”effekt” hög. Flygattackerna mot Damaskus gavs ”förekoms-

ten” låg och ”effekten” låg. Alla övriga ringars indikatorer får ”förekomsten” ingen och därmed 

också ”effekten” ingen. Den sammanslagna indikatorn för femringsmodellen representerar fö-

rekomsten och effekten hos alla modellens ringar. ”Förekomsten” ansågs som låg, då endast 

två ringar förekom, och då till hög respektive låg grad. ”Effekten” bedöms som hög, eftersom 

att anfallen mot den yttersta ringen hade så pass hög förekomst jämfört med de andra ringarna 

med låg eller ingen ”effekt”. 

                                                
 
114 Black, 2016, 206. 
115 Oren, 2002, 297. 
116 Ibid, 306. 
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4.2.4 Parallella attacker 

En stor framgångsfaktor vid anfallen mot flygbaserna den 5 juni var hur välplanerade de var i 

tid. Israel lät inte de fientliga flygbaserna få andrum nog att t.ex. skicka upp flygplan i luften. 

De nio första flygbaserna anfölls precis samtidigt. Kort därefter anfölls den tionde. Sedan 

skedde anfallen mot varje flygbas med intervall om tio minuter och vissa av bomberna hade en 

fördröjd detonation, för att förhindra personal från att beträda flygbanorna och fylla igen bom-

bkratrar eller lyfta med sina flygplan.117 De syriska och jordanska flygbaserna anfölls även dem 

simultant, mot fem respektive två flygbaser.118 Detta är per definition nyttjande av Wardens 

teori om parallella attacker. Warden menar att sådana parallella attacker i bästa fall kan leda till 

en paralyserad fiende och visst kan det anses stämma i det här fallet.119 De egyptiska besluts-

fattarna blev chockade av den initiala attacken. De hade aldrig kunnat föreställa sig en sådan 

förödande attack, eller att behöva inleda kriget mot Israel utan sitt flygvapen.120 Nassers vice 

president Abdel Amer, som avskedades direkt efter kriget, är ett exempel på detta. Anwar al-

Sadats (Nobels fredspristagare och Nassers efterträdare) beskriver Amers reaktion: 

 

”Jag gick in på Amers kontor och fann honom ståendes i mitten av rummet med en tom 

blick. ’God morgon’, sa jag, men han verkade inte höra mig. Jag sa ’god morgon’ igen, 

men det tog honom en minut att besvara mig. Jag förstod direkt att något hade gått fel. 

Jag pratade med de närvarande och fick höra att vårt flygvapen hade tillintetgjorts på 

marken.”121 

 

Luftanfallen mot flygbaserna placeras därmed under indikatorn parallella attacker och då det 

ytterst önskvärda resultatet med dessa; paralyserat ledarskap, i någon mening, uppnåddes ges 

”effekten” hög. Anfallen mot flygbaser under krigets första dag uppgick i antal till 507.122 Det 

är lägre än förekomsten av anfall mot indikatorn militära styrkor, men ändå av betydande om-

fattning. ”Förekomst” får därmed värdet medel.  

 

                                                
 
117 Hammel, 1992, 167,169. 
118 Syrien: Pollack, 2005, 474, även Hammel, 392; Jordanien: Oren, 2002, 186–188. 
119 Warden, 1995, 54. 
120 Pollack, 478. 
121 el-Sadat, Anwar. In Search of Identity, 1997, 174–175. 
122 Gordon, 2010, 134. 
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Efter krigets första dag användes IAF främst för anfall mot arabiska markstyrkor.123 Dessa går 

inte att urskilja som simultana attacker, även om sådana säkerligen förekom. Indikatorn paral-

lella attacker definierades som simultana attacker genomförda mot vitala arabiska mål.124 Mark-

styrkorna må vara del av Wardens femringsmodell, men dessa flyganfall mot markstyrkorna 

syftade snarare till utnötning eller var av nekande karaktär. Syftet var därav inte att paralysera 

fiendens beslutfattare, som Warden menar att det yttersta syftet med parallella attacker är.125 

Därav räknas inte några andra anfall än de nämnda i styckena ovan till indikatorn parallella 

attacker. 

4.3 Papes teorier i Sexdagarskriget 

Likt för Wardens teorier, gås krigets händelser igenom för respektive av indikatorerna för Papes 

teori. Förekomst och effekt för respektive indikator placeras i analysverktyget.  

4.3.1 Direkt luftunderstöd 

Totalt genomfördes 3700 flyguppdrag av IAF under kriget. De som riktades mot flygbaserna 

kan inte i någon mening identifieras som indikatorn direkt luftunderstöd, som definierades som 

anfall mot fientliga markstyrkor i frontlinjen i syfte att understödja för egna markstyrkor.126 

Majoriteten av flyguppdragen, 2600, riktades dock mot arabiska markstyrkor.127 IAF:s flyg-

mark-attacker fokuserades mot Egypten och Jordanien under krigets tre första dagar, för att 

därefter, under krigets tre sista dagar, framförallt inriktas mot Syrien. Det går inte att specifikt 

avgöra hur många av dessa flyg-mark-anfall som kan klassificeras som direkt luftunderstöd. 

Det framgår dock tydligt att de israeliska flyganfallen efter den första dagen fokuserade på 

markstyrkorna, men med en strategi att gå bakifrån och framåt, dvs. IAF anföll först mot fien-

dens bakre styrkor; logistikkedjor och avlösande förband, och jobbade sig sedan framåt mot 

fronten.128 Retirerande styrkor anfölls också, särskilt den 7 juni gjordes detta i relativt stor om-

fattning.129 Inget av dessa mål kvalificerar anfallen till att placeras under indikatorn direkt luft-

understöd. Endast få luftanfall under krigets första tre dagar kan genomfördes mot de arabiska 

styrkorna i samband med markstriderna. Den 6 och 7 juni skedde två sådana luftanfall, mot 

                                                
 
123 Se Oren, 2002, 211–304, även Hammel, 1992, 241–424. 
124 Se kapitel 3.6. 
125 Warden,1995. 
126 Se kapitel 3.6. 
127 Pollack, 2005, 478. 
128 Pollack, 2005, 484. 
129 Black, 2016, 205, även Pollack, 478. 
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egyptierna respektive jordanierna. Båda kan identifieras som direkt luftunderstöd. Det först-

nämnda var knappast av avgörande betydelse; endast runt tolv flygbombningar genomfördes. 

Luftunderstödet mot Jordanien var av större vikt, i form av en omfattande förbekämpning.130 

Under de tre första dagarna av kriget genomförde IAF direkt luftunderstöd av egna markstyrkor, 

men det skedde inte i någon större omfattning och materialet är entydigt; det hade inte någon 

avgörande effekt för Israels framgångar. Därav placeras flyganfallen från de tre första dagarna 

under indikatorn direkt luftunderstöd, med ”förekomst” låg och ”effekt” låg.  

 

De 325 flyganfall mot syriska markstyrkor i Golanhöjderna mellan den 6 till 8 juni syftade till 

att försvaga dem inför markanfallet den 9 juni.131 Dessa anfall ligger i gråzonen för om de kan 

indikera nyttjande av direkt luftunderstöd. De var mot fientliga markstyrkor, syftandes till att 

understödja egna förband i frontlinjen, men inte i direkt anslutning till dem. Marktruppernas 

avancemang skulle inte påbörjas förr än den 9 juni. Därav identifieras inte dessa anfall till in-

dikatorn direkt luftunderstöd. Morgonen den 9 juni fortsatte anfallen med en omfattande kon-

tinuerlig luftkampanj mot Golanhöjderna.132 Denna luftkampanj syftade till att hålla nere de 

syriska marktrupperna så att israeliska ingenjörstrupper kunde skapa fri väg genom minfäl-

ten.133 Således uppfylls kraven för indikatorn direkt luftunderstöd; luftkampanjen riktades mot 

den syriska frontlinjen i syfte att, i direkt anslutning, understödja egna förband. Luftkampanjen 

mot Golanhöjderna den 9 juni räknas som direkt luftunderstöd i analysverktyget. Anfallen rik-

tades till stor del mot syriska bunkrar, vilka visade sig vara välbyggda och de israeliska bom-

berna nådde föga framgång i att förstöra dessa.134 Luftkampanjen var dock framgångsrik såtill-

vida att de israeliska ingenjörstrupperna fick tid och ro att klargöra minfälten, samt i demorali-

sering av de syriska styrkorna.135 Att israelerna lyckades ta Golanhöjderna och kunde börja röra 

sig mot Damaskus var stor del i att Syrien gick med på FN:s förslag om vapenstillestånd på 

kvällen den 10 juni.136 Således ges ”effekten” hög. IAF fortsatte att direkt understödja sina 

markförband vid frontlinjen under krigets sista dag. Knappt 650 flyganfall mot syriska mark-

                                                
 
130 Pollack, 478–481. 
131 Hammel, 1992, 392–399, även Pollack, 476. 
132 Ibid, 398. 
133 Hammel, 1992, 399. 
134 Ibid, 398, även Oren, 2002, 280. 
135 Oren, 280. 
136 Hammel, 423. 
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styrkor genomfördes under krigets två sista dagar, men alla kan inte klassas som direkt luftun-

derstöd.137 ”Förekomsten” ges värdet låg i analysverktyget, på grund av det låga antalet av dessa 

anfall (mindre än 650) i relation till det totala antalet flyganfall under kriget.  

 

Under indikatorn direkt luftunderstöd förs alltså två händelser in; den första med ”förekomsten” 

låg och ”effekten” låg, och den andra med ”förekomsten” låg och ”effekten” hög. Indikatorn 

ges medelvärdet av dessa, dvs. ”förekomsten” låg och ”effekten” medel.  

4.3.2 Strategiskt och operationellt förbud 

IAF:s anfall mot arabiska flygbaser i krigets inledande skede syftade till att förhindra motstån-

daren att verka i luftarenan och därmed skapa israelisk luftöverlägsenhet. Dessa kan varken 

kopplas till strategiskt förbud eller operationellt förbud. Det förstnämnda definierades som stor-

skaliga attacker mot försvarsindustri eller infrastruktur vars huvudsakliga roll i kriget var att 

förbinda försvarsindustrin med de militära styrkorna. Det andra definierades som attacker mot 

stöd-, lednings- och reservfunktioner.138  

 

Merparten av krigets resterande luftanfall genomfördes mot arabiska markförband. I huvudsak 

anföll IAF de arabiska styrkorna bakifrån och jobbade sig framåt mot frontlinjen. Framförallt 

anfölls logistikförband och avlösande förband.139 Dessa anfall kan identifieras som operation-

ellt förbud. Genom att de arabiska frontlinjerna isolerades från logistikkedjor och avlösande 

förband sjönk moralen och stridsvärdet hos frontstyrkorna. Att reservstyrkor hindrades från att 

nå frontlinjen och därmed inte kunde avlösa de stridande förbanden spelade en särskilt viktig 

roll vid slaget om Västbanken.140 Flyganfallen mot arabiska markstyrkor uppgick i antal till 

2600 och eftersom att merparten av dessa kan identifieras som operationellt förbud, ansågs 

indikatorns ”förekomst” som hög. IAF förorsakade framförallt stora skador på arabiska lo-

gistikförband, vilket hade inverkan på de arabiska styrkornas moral, men troligen inte så mycket 

mer än så.141 Vi påminner oss om att kriget endast pågick i sex dagar och att både Jordanien 

och Egypten kunde ses som besegrade redan den 8 respektive natten till den 9 juni, efter fyra 

                                                
 
137 Pollack, 2005, 478. 
138 Se kapitel 3.6. 
139 Pollack, 2005, 484. 
140 Ibid, 486. 
141 Ibid, 483-485. 
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dagar.142 Således kan försvagade logistikfunktioner inte ha spelat någon avgörande roll för kri-

gets utkomst. De hade säkerligen någon påverkan, inte minst på moralen, men effekten av IAF:s 

operationella förbjudande av arabiska logistikfunktioner bedöms som låg. Det operationella 

förbjudandet av reservstyrkor hade något större inverkan, särskilt vid slaget om Västbanken. 

Anfallen riktades främst mot logistikfunktioner och indikatorn operationellt förbud gavs ”ef-

fekten” låg. 

 

Inga flyganfall kan distinkt urskiljas till att ha riktats mot försvarsindustri eller infrastruktur 

som syftar till att sammanlänka försvarsindustrin med frontlinjerna. Således fick indikatorn 

strategiskt förbud ”förekomsten” ingen och därmed ”effekten” ingen. Logistikförbanden hade 

till viss del rollen att förse frontlinjerna med ammunition och annan materiel från försvarsindu-

strin, men de kan inte anses vara infrastruktur. Anfallen mot logistikförbanden placeras under 

indikatorn operationellt förbud enligt tidigare stycke. Den gemensamma indikatorn ”förbud 

tot.” representerar medelvärdet av de två underliggande indikatorerna vad gäller förekomst. 

Därmed gavs indikatorn ”förbud tot.” förekomstvärdet medel (avrundas uppåt). Effekten värd-

eras till låg.  

4.4 Resultat 

I figur 4 presenteras resultatet 

från analysen i form av analys-

verktyget ifyllt. De huvudsak-

liga indikatorerna visas i mör-

kare ton. Det är tydligt att båda 

teorierna har förekommit i kri-

get och det är tydligt att de båda 

kan förklara delar av Israels 

framgångar i kriget. Både War-

dens och Papes huvudsakliga 

indikatorer har fått ”förekomsten” medel respektive hög. Wardens båda huvudsakliga indika-

torer fick ”effekten” hög, medan Papes fick ”effekten” medel och låg. Resultatet antyder att 

Wardens teorier har bättre förklaringskraft till Sexdagarskriget än Papes teorier.  

                                                
 
142 Hammel, 1992, 278-279,383. 

Figur 2. Ifyllt analysverktyg enligt teoriindikatorer från empirin. Författarens egen bild. 
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5. Avslutning 
I följande kapitel, uppsatsens sista, återkopplas inledningsvis till forskningsfrågan utifrån ana-

lysens resultat. Därefter sammanfattas uppsatsen kortfattat följt av en diskussion kring meto-

dologiska utgångspunkter, studiens resultat och dess relevans för yrkesutövning som officer. 

Slutligen avslutas uppsatsen med ett avsnitt om fortsatt forskning inom ämnet.  

5.1 Återkoppling till forskningsfrågan 

Studiens forskningsfråga lyder: 

• Hur väl kan Wardens respektive Papes teori om luftmaktsanvändande förklara Israels 

framgångar i Sexdagarskriget? 

Resultatet av analysen visar att förklaringskraften hos de olika indikatorerna varierar. De båda 

teoriernas sammanslagna indikatorer visar på begränsad förekomst av liknande omfattning, 

men att Wardens teori bättre kan förklara Israels framgångar då dessa hade större effekt på 

krigets utfall. Låg förekomst av en indikator behöver dock inte nödvändigtvis betyda en lägre 

påverkan på krigets utfall. Den effekt en teoris indikatorer haft på krigets utfall indikerar till 

vilken grad teorin kan förklara de israeliska framgångarna. Utifrån resultatet av analysen bes-

varas forskningsfrågan enligt följande: 

• Papes teori kan endast till medel-låg grad förklara Israels framgångar under Sexdagar-

skriget. Däremot kan Wardens teori förklara Israels framgångar under Sexdagarskriget 

till hög grad. 

5.2 Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att bidra till förståelsen av luftmaktsanvändande genom att pröva två väl-

kända luftmaktsteorier som motsätter sig varandra; Wardens ”fienden som ett system” och Pa-

pes ”nekande tvångsmakt”. För att uppnå detta implementerades en teoriprövande enkelfallstu-

die på Israels luftmaktsanvändande i Sexdagarskriget; ett krig där luftmakten spelade en avgö-

rande roll för utfallet och som har spelat en viktig roll för luftmaktsanvändande i fortsättningen. 

Studien prövade de två teorierna på fallet för att undersöka respektive teoris förklaringskraft till 

Israels framgångar. Empirin bestod av sex olika verk i textform. Dessa analyserades genom en 

kvalitativ textanalys, med vissa kvantitativa inslag. Resultatet av analysen visade att Wardens 

teori kan förklara Israels framgångar till högre grad än Papes teori. Ingen av teorierna nyttjades 

fullt ut enligt studien, dvs. samtliga delar av teorierna förekom inte i Sexdagarskriget. 
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5.3 Diskussion och slutsats 

Studiens resultat visar att Wardens teori hade hög förklaringskraft till Israels framgångar under 

kriget, men endast de två yttersta ringarna i Wardens femringsmodell anfölls. Hade framgång-

arna blivit ännu större, hade det hetat femdagarskriget, om IAF istället hade anfallit arabländer-

nas ledarskapsringar? Troligen inte.  

5.3.1 Slutsats 

Syftet med studien var att bidra till förståelsen av luftmaktsanvändande genom att undersöka 

de två valda teoriernas generaliserbarhet. Omfattningen av studien medger inte möjligheten att 

dra några konkreta slutsatser om teorierna har hög eller låg generaliserbarhet, utan den kan 

endast antyda på något, vilket också är ett bidrag till förståelsen. Problemformuleringen grun-

dade sig i fenomenet att Warden och Pape, med samma empiriska förutsättningar, kommit fram 

till två helt skilda teorier om luftmaktsanvändande. Studien förklarar det till viss del genom att 

belysa krigets komplexitet. Båda teorierna har viss förklaringskraft till Israels framgångar, trots 

att de är helt skilda. Troligen skulle även en studie med andra metodologiska utgångspunkter 

visa på viss förklaringskraft från de båda teorierna. Att de båda visar på viss förklaringskraft 

antyder att de delvis är generaliserbara. 

5.3.2 Metoden och resultatet 

En kvalitativ textanalys är även i efterhand att betrakta som en lämplig metod för undersök-

ningen. Mycket data fanns att tillgå som beskriver fallet, möjligen delvis tack vare utgången 

sekretesstid på vissa dokument. Att studien tillämpades på ett enda fall medförde både för- och 

nackdelar. Det möjliggjorde en djupare och detaljrikare analys av fallet, samtidigt som vissa 

delar av båda teorierna saknade förekomst i empirin. Med fler fall hade studien kunnat antyda 

mer om teoriernas generaliserbarhet.  

 

Papes teori går ut på att neka fienden till att nyttja sin strategi. Egyptens strategi innefattade 

säkerligen nyttjande av sitt flygvapen, men nekades till detta av IAF. På så vis ligger Israels 

luftmaktsanvändande, i någon mening, i linje med Papes teori, men på grund av att den ”ne-

kande tvångsmakten” inte explicit innefattar anfall likt de som gjordes kunde teorin, enligt stu-

dien, inte förklara anfallen. Att genomföra en studie där dessa anfall hade identifierats som 

nekande tvångsmakt hade dock krävt nästintill vanskliga antaganden och en förvridning av te-

orins definition, t.ex. genom att definiera strategiskt förbud som att även innefatta anfall mot 

militära flygbaser i syfte att förhindra fientligt stridsflygsanvändande. 
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Wardens teori går ut på att förstå fienden som ett system och anfalla dess viktigaste CoG genom 

parallella attacker. Detta kan Israel i någon mening anses ha gjort. Systemet var dock inte av 

samma prioriteringsordning som Wardens femringsmodell. Att arabiskt flygvapen tidigt slogs 

ut var av stor vikt för krigets utfall och trots att studiens resultat visar på Wardens teori som 

den med högst förklaringsgrad, talar det emot generaliserbarheten hos prioriteringsordning av 

femringsmodellen. Warden skriver att femringsmodellen beskriver de flesta system ”med ac-

ceptabel precision”143, och visst visar resultatet på hög förklaringskraft, men att prioriterings-

ordningen är helt inverterad tyder antingen på brister i studiens metodologiska förutsättningar 

eller brister i teorins generaliserbarhet. Antagligen är det de båda. Ur ett kritiskt perspektiv kan 

anses att femringsmodellen inte har hög förklaringskraft till Israels framgångar i Sexdagarskri-

get, då ingen av de tre högst prioriterade ringarna anfölls. Dock användes parallella attacker 

mot den yttersta ringen flitigt och spelade en viktig roll. Därmed kan kritik riktas mot metoden 

som nyttjades. Kan de olika ringarnas förekomst verkligen undersökas utifrån samma förutsätt-

ningar? Kanske borde de istället vara viktade så att ringar av högre prioritet tyder på högre 

förklaringskraft och så att i krig där endast ringar av låg prioritet anfalls inte kan resultera i en 

hög förklaringskraft. En sådan operationalisering hade säkerligen gett ett annat resultat, men 

kanske inte ett bättre. Krigets komplexitet kräver nog, förutom detaljerade studier som Mueller 

menar,144 även komplexa metoder för att skapa generaliserbara teorier. 

5.3.3 Relevans för yrkesutövning 

Att Wardens teori har högre förklaringskraft till Sexdagarskriget än Papes är intetsägande för 

yrkesutövningen som officer. Studien är dock ytterligare bevis på krigets komplexa natur. Att 

endast den yttersta ringen i Wardens femringsmodell bidrog till Israels framgångar belyser att 

varje krig är unikt och varje krigssituation officeren erfar måste förstås därefter. Vidare kan 

studien bidra till yrkesutövningen genom att vidmakthålla diskussionen om luftmaktsteorier 

och hur luftmakt bäst bör nyttjas. Fallet i sig är intressant för officerare, kanske särskilt för oss 

svenskar. Likt Israel väntas Sverige ställas inför en numerärt överlägsen motståndare, men Is-

rael visade, och visar, att numerären inte behöver vara avgörande. 

                                                
 
143 Warden, 1995, 44. 
144 Mueller, 1998, 227. 
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5.4 Fortsatt forskning 

Enkelfallstudiens generella nackdelar i minskad förmåga att undersöka teoriernas generaliser-

barhet har redan belysts. Således skulle fler fall behövas för att vidare undersöka ämnet. Fortsatt 

forskning kan därmed genomföras i form av liknande studier där Wardens och Papes teorier 

prövas på andra fall där luftmakten spelat en stor roll. På så vis kan teoriernas generella brister 

kartläggas vilket möjliggör en vidareutveckling. Båda teorierna visar på viss förklaringskraft 

till Israels framgångar i kriget, vilket tyder på att de till del är generaliserbara. Men kan de 

komplettera varandra? Hur skulle de i så fall kunna kombineras? En studie i någon sådan rikt-

ning vore också intressant.  

 

 

 

 



Daniel Wass 2019-05-07  
OP 17–20 PILOT 
 

Sida 39 av 40 
 
 

Litteratur och referensförteckning 
Abudi, Yossi. The IAF in the Six-Day War. Tel Aviv: IAF, 1972.  

Aloni, Shlomo. Arab-Israeli Air Wars 1947-82. Oxford: Osprey Publishing, 2001. 

Black, Jeremy. Air Power: A Global History. Maryland: Rowman & Littlefield, 2016. 

Chalmers, Alan F. What is this thing called science? 3. uppl. Buckingham: Open University 

Press, 1999.   

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. Övers. Per Larsson. Lund: Studentlitteratur, 2009. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud Lena. Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012. 

Hammel, Eric. Six Days in June. USA: Eric Hammel, 1992. 

Jensen, Tommy och Sandström, Johan. Fallstudier. Lund: Studentlitteratur, 2016. 

Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber, 2002. 

Mueller, Karl. ‘Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power’. Secu-

rity Studies. 7:3, 1998: 182-228.  

Gordon, Shmuel L. ‘Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967–1982’, i Olsen, John A. 

(red.). A History of Air Warfare. Virginia: Potomac Books, 2010:127-55. 

Oren, Michael B. Six Days of War. New York: Oxford University Press, 2002.  

Pape, Robert A. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. New York: Cornell Univer-

sity, 1996. 

Pape, Robert A. ‘The air force strikes back: A reply to Barry Watts and John Warden’. Security 

Studies. 7:2, 1997: 191-213.  

Pape, Robert A. ‘The limits of precision-guided air power’. Security Studies. 7:2, 1997: 93-

114.  

Pollack, Kenneth M. ‘Air Power in the Six-Day War’. Journal of Strategic Studies. 28:3, 2005: 

471-503.  

Rekkedal, Nils M. (red.). Luftmakt – en antologi. Stockholm: Försvarshögskolan, 2003. 

Warden, John A. The Air Campaign. Reviserad uppl. USA: toExcel Press, 2000. 

Warden, John A. ‘The Enemy as a System’. Air Power Journal. 9:1, 1995: 41-55. 

Warden, John A. ‘Success in modern war: A response to bombing to win’. Security Studies. 

7:2, 1997: 172-190. 

Watts, Barry. ‘Ignoring reality: Problems of theory and evidence in security studies’. Security 

Studies. 7:2, 1997: 115-171. 



Daniel Wass 2019-05-07  
OP 17–20 PILOT 
 

Sida 40 av 40 
 
 

Widén, Jerker och Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. 

Yin, Robert K. Fallstudier: Design och genomförande. Övers. Björn Nilsson. Malmö: Liber, 

2007. 


