
Försvarshögskolan 
Martin Davidsson SA VT 2014 Sida 1 (30) 
OP 11-14 Version: 2014-05-05  

 
 
 

 

  

Examinator 

Håkan Gunneriusson 
Examinerande lärare 

Svenbjörn Kilander 
Kurs 

OP 11-14 

Författare Förband Antal ord 

Martin Davidsson MHSK 10172 
Handledare Kurskod  

Kent Zetterberg 1OP147  

 

Luftoperativ kontroll i Koreakriget 
En undersökning av Koreakriget mot en luftmaktsteoretisk bakgrund 

Sammanfattning: Luftoperativ kontroll är något som förespråkas av de allra flesta om 
inte alla luftmaktsteoretiker genom tiderna. Luftoperativ kontroll delas in i fördelaktigt 

luftläge, luftöverlägsenhet samt luftherravälde. Luftöverlägsenhet är den grad av 

luftoperativ kontroll som förespråkas mest frekvent av luftmaktsteoretiker. De menar att 

luftöverlägsenhet är nyckeln till att vinna ett krig. John A. Warden III ger en beskrivning 

av luftöverlägsenhetens betydelse som behandlas djupare i arbetet.  

Betydelsen av luftoperativ kontroll i Koreakriget undersöks och resultatet är entydigt i att 

luftoperativ kontroll spelade en avgörande roll i Koreakrigets olika skeenden, och var 

nyckeln till att det var möjligt att tillslut nå ett vapenstillestånd och bildandet av en 

demarkationslinje runt den 38:e breddgraden. 

 

John A. Wardens beskrivning av betydelsen av luftöverlägsenhet har visat sig passa väl 

när den används och analyseras på Koreakriget. 

 
Nyckelord: Luftoperativ kontroll, Luftöverlägsenhet, Warden, Korea,  
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Luftoperativ kontroll i Koreakriget 
En undersökning av Koreakriget mot en luftmaktsteoretisk bakgrund 

Abstract: Air superiority is something that many, if not all airpower theorists advocate. Air 

superiority is divided into local airsuperiority, airsuperiority and air supremacy. Air superiority is 

the degree of air operational control that Airpower Theorists prefer, or consider sufficient. 

Airpower theorists consider air superiority to be the key to win wars. The paper focuses on John A. 

Warden IIIs view on the necessity of air superiority and his view is described in the paper.  

The significance of air superiority in the Korean war is examined, and the result is clear that 

airsuperiority played a key role through out the different phases of the war. Air superiority was the 

key to end the war in an armistice and the creation of the demarkationzone at the 38th parallel. 

 

John A. Wardens IIIs statements of air superiority suits well in a comparison to the situation in the 

Korean war.  

 
Keywords;, Air superiority, Warden, Korea. Air supremacy  
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1. Inledning 
Alltsedan flygplanet gjorde sin entré i krig och konflikter världen över, har luftarenan blivit en 

viktig del i krigföringen. Olika krigförande stater har utkämpat kriget i luften, från första 

världskriget till dagens moderna konflikter. Flygplanets och luftarenans betydelse har ökat 

med åren och luftkrigföringen har ständigt utvecklats. Luftherravälde finns med bland de 

viktigaste punkterna i luftmaktsteoretikers teorier från flygplanets införande tills idag. Krig 

har vunnits och förlorats i luften. 

Koreakriget 1950-53 är ett krig där tillämpningen av luftmakt var stor som i många andra 

krig. Vad skedde då i kriget kopplat till luftöverlägsenhet? Hur stor påverkan kan luftmakt ha 

haft i ett krig som Koreakriget? 

Tidigare forskning 
I ett tidigt skede av undersökningen påträffades ett antal arbeten som har fokuserat på 

luftmaktsanvändande i krig eller konflikt. Exempel på uppsatser skrivna av författare i 

Försvarshögskolans regi är Max Villman
1
 och Niklas Hultberg

2
. I dessa uppsatser har John A. 

Warden IIIs teorier använts komparativt mot en fallstudie. Syftet med dessa har varit att 

komparativt jämföra Wardens teori med luftmaktsanvändandet i Georgienkriget 2008 

respektive Vietnamkriget. Dock har ingen tidigare forskning som behandlar enbart 

luftoperativ kontroll påträffats i tidigare forskning. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och bedöma betydelsen av luftoperativ kontroll i 

Koreakriget 1950-53. Detta görs genom att analysera de olika faserna av kriget för att försöka 

urskilja ett samband med framgång i kriget kopplat till de olika graderna av luftoperativ 

kontroll som finns beskrivna i DluftO
3
. Syftet är också att testa giltigheten i 

luftmaktsteoretikers tro på luftöverlägsenhet som det första målet i alla krig, och då utgå från 

John. A Wardens beskrivning av luftöverlägsenhet. 

Problemformulering 
Olika luftmaktsteoretiker har beskrivit luftoperativ kontroll och betydelsen av att skapa sig 

detta i ett krig. I DluftO
4
 finns de olika graderna av luftoperativ kontroll angivna. Många 

luftmaktsteoretiker hävdar att luftöverlägsenhet, som är den näst högsta graden av luftoperativ 

kontroll är det tillräckligt eftersträvansvärda och bör vara det första målet att nå vid ett krig. 

Det krävs onekligen mycket resurser och i vissa fall en stor politisk vilja för att kunna uppnå 

det. En fallstudie av luftoperativ kontroll i Koreakriget blir därför intressant att genomföra, då 

det är ett krig där alla grader av luftoperativ kontroll till synes kan ha varit fallet. Vad effekten 

av de olika graderna av luftoperativ kontroll betydde för FNs del kommer jag också att 

undersöka. 

 

                                                      
1
 Villman, M.(2011). Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008-ett fall av Warden? SA OP 09-11, 

Försvarshögskolan. 
2
Hultberg, N. (2013). Operation rolling thunder. SA OP 10-13, Försvarshögskolan. 

3
 Doktrin för luftoperationer, (2005). Stockholm: Försvarsmakten sid 22ff 

4
 Ibid sid 22ff 
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Frågeställningar 
1. Vad är luftoperativ kontroll? 

2. Vad säger teoretiker om luftoperativ kontroll? 

3. Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas stridande 

förband? 

4. Går det att koppla framgångar såväl som motgångar i kriget till graden av luftoperativ 

kontroll för de stridande parterna? 

5. Är Koreakriget ett fall där Wardens beskrivning av luftöverlägsenhetens betydelse är 

applicerbart? 

 
 

Metod  
Undersökningen genomförs genom en analys av material kopplat till luftöverlägsenhet, samt 

material kopplat till Koreakriget.  

Teorin är luftoperativ kontroll och dess olika grader. Teorin jämförs med empirin i form av 

Koreakriget 1950-53.   

En komparativ studie genomförs i syfte att besvara frågeställningen.  

 

Forskningsansatsen i de båda analysuppgifterna är kvalitativ innehållsanalys. De källorna som 

används kommer att läsas för att få en djup förståelse för ämnet, och för att kunna lyfta fram 

det som är av betydelse för arbetet. Kvalitativ analys bedöms som lämplig i det här fallet då 

den genererar en klar förankring i verkligheten. Svagheter finns dock med denna 

forskningsansats. En svaghet är att innehållet väljs ut och tolkas av olika personer och då kan 

olika forskare komma fram till skiftande resultat trots att de analyserar samma material. Det 

finns också en risk att valda delar lyfts ut ur sin kontext och därigenom ger en orättvis bild av 

verkligheten.
5
 Hur hanteringen av dessa svagheter görs i denna uppsats finns under rubriken 

material och källkritik. 

 

Användandet av en fallstudie görs för att den tillåter användandet av många källor, samtidigt 

som den endast har en undersökningsenhet. Det innebär att jag kan gå mer in på djupet i 

undersökningen än vad som hade varit möjligt med en mer ytlig studie, t ex en 

surveyundersökning.
6
 

 

Avgränsningar 
Jag avgränsar undersökningen till att använda de svenska definitionerna på luftoperativ 

kontroll som återfinns i den svenska luftmaktsdoktrinen DluftO. Ytterligare avgränsas 

undersökningen till att omfatta endast John A. Wardens personliga beskrivning av vikten av 

luftöverlägsenhet. En kort beskrivning av vad tidigare teoretiker hade för tankar ges genom att 

återge David R. Mets
7
 beskrivning av de teoretikernas syn på luftöverlägsenhet.  

                                                      
5
 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

2. Uppl. Studentlitteratur. Sid 399f 
6
 Ibid sid 60f 

7
 Mets, D. R (1999). The Air Campaign John Warden and the Classical Airpower Theorists. Maxweel Air Force 

Base: Air University Press.  
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I undersökningen görs avgränsningen till att enbart beskriva de delar av händelseförloppet 

som har bäring på undersökningen och därigenom svarar på frågeställningen. Diskussionen i  

 

kriget om hotet att använda kärnvapen återges inte, då arbetet skulle bli för stort för att 

rymmas inom ramen för denna c-uppsats. Olika politiska motiv tas inte heller upp såvida de 

inte har direkt bäring på frågeställningen, också av den anledningen att arbetet skulle bli allt 

för omfattande. 

 

Ytterligare tas inte upp i sin helhet vilka nationer som bidrog till Förenta Nationernas insats i 

Korea, då detta också skulle bli för omfattande. Jag utgår från USAs väpnade styrkor då den 

absoluta merparten av de stridande i FN var från U.S.A. Jag väljer också genomgående i 

uppsatsen att benämna FNs flygstyrkor under begreppet FEAF. FEAF står för Far East Air 

Force, och det var den Amerikanska organisation som merparten av flygstyrkorna lydde 

under.  

 

Jag förutsätter att läsaren har en militär bakgrund eller ett militärt intresse varför jag inte 

beskriver vissa begrepp mer än att jag skriver ut dem första gången de anges.   

Material och källkritik 
I arbetet baseras analysen främst på litteraturen Futrell, R. F, The United States Airforce in 

Korea. Duell, Sloan and Pearce 1961. Detta för att den boken innehar den detaljrikedom som 

krävs för att besvara frågeställningen. Denna bok är skriven i syfte att ta tillvara läxorna som 

det amerikanska flygvapnet sade sig ha lärt sig i Koreakriget. Däremot kan den dock vara 

vinklad till fördel för USAs flygvapen. Det bedöms inte vara något problem då 

händelseförloppet torde vara tillräckligt exakt återgivet för att arbetet skall kunna svara 

korrekt på frågeställningen. Ytterligare material som behandlar Koreakriget används i syfte att 

skapa mig en djupare och så korrekt bild av kriget som möjligt och göra beskrivningen så 

korrekt som möjligt. Därigenom hanteras problemet med risken att händelser tas ut ur sin 

kontext och beskrivs på ett felaktigt sätt, Reliabiliteten och validiteten ökas därmed också.  

 

 

Disposition 
Arbetet består av fyra kapitel. 

 
Kapitel 1  
Kapitel 1 presenterar det valda ämnet samt metoden som är vald att användas. Här presenteras 

också tidigare forskning, samt problemformuleringen och frågeställningen. Avgränsningarna 

som arbetet har presenteras även här. 

 

Kapitel 2 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av luftoperativ kontroll, samt olika teoretikers syn på 

luftöverlägsenhet. Detta formar den teori som sedan ska användas för att analysera fallstudien 

och besvara frågeställningen. En sammanställning med kriterier för att besvara 

frågeställningen ges i slutet av kapitlet. 
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Kapitel 3 
Detta kapitlet återger händelseförloppet indelat i fem faser under Koreakriget tillsammans 

med en analys , och svar på delar utav frågeställningen. 

 

Kapitel 4 
I detta kapitlet görs ytterligare analys, och svar på frågeställningen genom dragna slutsatser 

ges. Kapitlet mynnar ut i förslag till vidare forskning. 

 
 

2. Teori 

 

Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer (DluftO) 
 
Luftöverlägsenhet är ett begrepp som beskrivs av flera luftmaktsteoretiker. Begreppet är ett 

delbegrepp så till vida att det är en grad av kontroll i luften som en makt kan skapa sig.  

De olika graderna finns beskrivna av Nato och även i den svenska luftdoktrinen.  

Jag börjar således med att förklara de olika graderna av kontroll i luften utifrån DluftO och 

Natos begreppsguide.  

 

DluftO 
I DluftO anges begreppen under ett samlingsbegrepp vilket är Luftoperativ kontroll 

Det ges en beskrivning av vad flygstridskrafter ska bidra med i ett krig och sedan hur de olika 

luftlägena kan se ut.
8
 

I DluftO står det att är ofta nödvändigt med kontroll av luftrummet för att kunna genomföra 

operationer tillsammans med andra försvarsgrenar. Efter hand som den eftersträvade 

kontrollen i luftrummet är uppnådd kan flygstridskrafter frigöras för andra typer av 

operationer. Kontrollen av luftrummet behöver dock säkerställas över tiden och 

flygstridskrafter måste ständigt arbeta med att behålla den eftersträvade kontrollen. Alla parter 

vill uppnå fördelarna med att ha kontroll i luftrummet. Två distinkta fördelar återges, de är att 

kontrollen kan användas för att dels nå effekter i informationsarenan, dels verka mot mål på 

marken eller i luften. 

Kontroll av informationsarenan är önskvärt då det blir lättare att allokera stridskrafter mot 

avgörande punkter och möjligheten till tidig förvarning ökar också betydligt. 

 
Kontroll av luftrummet medger att det enklare går att välja själv var, när och hur olika mål ska 

bekämpas.
9
 

 

                                                      
8
 Doktrin för luftoperationer, (2005) sid 22ff 

9
 Ibid sid 22f 
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De olika luftlägena enligt DluftO 
 

Fördelaktigt luftläge 
Det fördelaktiga luftläget är den lägsta nivån av kontroll i luftrummet. Situationen är den där 

fiendens luftstridskrafter inte kan påverka de egna operationerna menligt. Att vägra 

motståndaren handlingsfrihet i luftarenan är det som närmast hör ihop med fördelaktigt 

luftläge. Motståndaren antingen förvägras användandet av luftarenan under en viss tid eller 

område, eller att denne inte tillåts leverera vapen mot mål. Fördelaktigt luftläge är en 

tillräcklig nivå för att kunna genomföra operationer med begränsad risk för fientliga angrepp 

från luften. Däremot har inte de egna luftstridskrafterna full frihet att genomföra operationer 

eller understödja insatser.
10

 

 

Luftöverlägsenhet 
Denna nivå råder när de egna styrkorna har tillräcklig kontroll över luftrummet under en viss 

tid eller område att fiendens styrkor inte kan påverka på ett avgörande sätt. Luftöverlägsenhet 

ger de egna styrkorna handlingsfrihet i luftarenan, dock innebär det inte att tillståndet är 

konstant.
11

 

 

Luftherravälde 
Luftherravälde är ett absolut tillstånd. Detta läge råder när fienden antingen inte förfogar över 

luftstridskrafter eller att dessa inte kan påverka händelseförloppet i eller från luftarenan på 

något sätt. Det innebär att de egna luftstridskrafterna har fullständig handlingsfrihet i 

luftarenan. 

 

Vidare förklaras att det är möjligt att hålla olika nivå av luftrumskontroll på olika delar av 

operationsområdet. Vid försvar av eget territorium är det viktigt att ha en hög 

luftrumskontroll, över fiendens område kan luftöverlägsenhet skapas vid behov.
12

 

 

I en jämförelse med Natos begreppsguide på de två högsta graderna av luftoperativ kontroll 

framgår att mycket är lika. 

 

Air superiority  
“That degree of dominance in the air battle of one force over another which permits the 

conduct of operations by the former and its related land, sea and air forces at a given time and 

place without prohibitive interference by the opposing force”
13

 

 

                                                      
10

 Ibid sid 23 
11

 Ibid sid 23f 
12

 Ibid sid 24 
13

 Nato Allied Administrative Publication-6, (2013) sid 34 
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Air supremacy 
“That degree of air superiority wherein the opposing air force is incapable of effective  

interference.“
14

 

 

Luftmaktsteoretiker 
 

Giulio Douhet, Hugh Trenchard, William Mitchell och John A. Warden är alla 

luftmaktsteoretiker. Samtliga lägger en stor vikt vid att skapa sig luftherravälde eller 

åtminstone en hög grad av luftrumskontroll.  

 

David R. Mets ger en beskrivning av de olika luftmaktsteoretikernas syn på Luftmaktskontroll 

i sin artikel.
15

 

 

Giulio Douhet. 1869-1930 

Argumenterade för att det första steget i ett krig ”luftöverlägsenhet” bäst skapas genom att slå 

ut fiendens flygstridskrafter på marken.
16

 

 

Hugh Trenchard. 1873-1956 

Luftöverlägsenhet är en förutsättning för fortsatta operationer.
17

 

 

William Mitchell. 1879-1936 

Mitchell var ihärdig i att hävda att luftöverlägsenhet var en förutsättning för fortsatta 

operationer.
18

 

 

John A. Warden. 1943- 

Precis som de andra teoretikerna har Warden Luftöverlägsenhet som sin första prioritet.
19

 

 

Jag väljer att beskriva John A. Wardens syn på vikten av luftöverlägsenhet djupare då han är 

en av de moderna luftmaktsteoretikerna. Wardens bok utgavs i första utgåvan 1988, tre år 

senare fick Warden vara med att lägga planerna för den luftkampanj som skulle driva ut Iraq 

ur Kuwait. Warden är pensionerad överste i amerikanska flygvapnet.  

 

John A. Warden skriver i sin bok The Air Campaign: Planning for Combat att 

luftöverlägsenhet är en nödvändighet. Ingen krigförande stat har vunnit ett krig mot en fiende 

som har luftöverlägsenhet sedan Tysklands anfall mot Polen 1939. Vidare har ingen större 

offensiv lyckats mot en fiende som äger luftöverlägsenhet. Inget försvar har heller lyckats mot 

en fiende som äger luftöverlägsenhet. Ingen stat har heller förlorat ett krig så länge man har 

lyckats behålla luftöverlägsenheten. Därav lär historien att luftöverlägsenhet i sig är en nyckel 

till att vinna kriget.
20

  

 

                                                      
14

 Ibid sid 53 
15

 Mets, (1999) 
16

 Mets, (1999) sid 13 
17

 Ibid sid 23 
18

 Ibid sid 36 
19

 Ibid sid 60 
20

 Warden A. John. (2000). The aircampaign: Planning for combat. New York, N.Y.:toExcel. sid 10 



Försvarshögskolan 
Martin Davidsson SA VT 2014 Sida 11 (30) 
OP 11-14 Version: 2014-05-05  

 
Luftöverlägsenhet definierar Warden på så sätt att Luftöverlägsenhet innebär att ha sådan 

kontroll i luften att markattacker är möjliga att genomföra utan menligt motstånd mot de egna 

styrkorna, samt att motståndaren saknar möjlighet att utföra det samma. Nödvändigheten av 

luftöverlägsenhet klargörs av Teori och analyser av de senaste femtio årens krigföring.
21

 

 

Ifall luftöverlägsenhet är det första målet, vilket det bör vara, måste alla andra mål vara 

underordnade. Trots det går det att bekämpa andra mål redan innan luftöverlägsenheten är 

vunnen, men de målen får inte ta resurser som måste användas för att skapa sig 

luftöverlägsenhet. Det första huvudmålet skall således vara att skaffa sig luftöverlägsenhet.
22

 

 

Warden tar även upp att kampen för luftöverlägsenhet inte omfattar enbart de egna 

luftstridskrafterna utan också marin och markstridskrafter. Alla stridskrafter kan göra 

åtskilliga insatser för att skapa luftöverlägsenhet.
23

 

 

De exemplen på teoretiker jag har lyft fram är enbart till för att visa på att de flesta om än inte 

alla luftmaktsteoretiker genom tiderna har haft luftöverlägsenhet högt på dagordningen i sina 

teorier. Teoretikerna skiljer sig däremot i hur de anser att luftherravälde ska nås, och också i 

vilken grad. Flera av dessa aspekter hålls utanför denna undersökning. Det som visas och 

analyseras i denna uppsats är vad teoretikerna har haft som viktigaste punkt, 

luftöverlägsenhet. 

 

Sammanfattning och kriterier 
 
Sammanfattningsvis är målet att skaffa sig luftöverlägsenhet det som de flesta teoretiker 

förespråkar. Med stöd av den svenska luftmaktsdoktrinen har dessa olika grader presenterats 

och därigenom har ett svar på frågeställningen vad som är luftoperativ kontroll utarbetats. 

 

Kriterierna för att studera luftöverlägsenhet i Koreakriget är således att genom den kvalitativa 

studien av Koreakriget kategorisera de olika händelserna i kriget utifrån luftmaktsdoktrinens 

indelningar, fördelaktigt luftläge, luftöverlägsenhet samt luftherravälde. Därigenom tar 

undersökningen i beaktande huruvida graden av kontroll i luften var av avgörande betydelse 

under de olika skeendena i kriget, för att därigenom söka testa John A. Wardens uttalande om 

betydelsen av luftöverlägsenhet i krig.  

 

3. Empiri-Koreakriget 
 

I beskrivningen av Koreakriget ger jag en kort bakgrund till varför kriget började för att skapa 

en mer lättläst och sammanhängande text för läsaren. Därefter utgår jag från luftmakternas 

roll i fem faser av kriget, för att enkelt kunna koppla slutsatser till de olika skeendena i kriget. 

 

Bakgrund 
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Under andra världskriget kom Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Kina överens om att 

Korea skulle bli ett självständigt land så fort efter andra världskriget som Korea kunde stå på 

egna ben. Fem år efter krigsslutet var dock Korea så långt ifrån att bli självständigt att landet 

delades i två delar. Norr om den 38:e breddgraden hade ryssarna skapat Koreas demokratiska 

folkrepublik under en Koreafödd före detta officer i den sovjetiska ockupationsmakten, Kim Il 

Sung. Söder om den 38:e breddgraden hade en kommission från Förenta Nationerna på 

begäran av USA infört republiken Korea under en Princetonutbildad koreansk politiker 

Syngman Rhee. Båda dessa statsbildningar gjorde anspråk på hela Koreas territorium. 

Relationerna var så dåliga att all handel mellan de båda landsdelarna stod helt stilla.
24

 

 

FAS 1 

 

Nordkorea anfaller och tar territorium 25 Juni 1950 - 15 September 1950 
Kl 04:00 den 25 Juni 1950 anfaller Nordkorea över den 38:e breddgraden med sovjetiskbyggd 

krigsmateriel och avancerade snabbt mot huvudstaden. Sydkoreanerna var utrustade av 

amerikanerna men saknade stridsvagnar och annan materiel för att sätta emot Nordkorea.
25

  

Far East Air Force (FEAF) kallades de flygstyrkor som USAs flygvapen hade stationerade i 

sydvästra stilla havsregionen. De lydde under Far East Command (FEC) och hade som 

uppgift vid ett krigsutbrott i Korea att endast på begäran av den amerikanska ambassadören i 

Korea skydda amerikanska medborgare inne i Korea. Det innebar i stort att evakuera 

amerikanska medborgare med mandatet att anfalla fientliga marktrupper som hotade 

evakueringarna.
26

 FEAF fick order om att genomföra evakueringarna när nordkoreanerna 

trängde allt längre in i Sydkorea. Alla dessa flygningar som evakueringarna resulterade i 

gjordes med stridsflygeskort. En del marktransporter fick också tidvis FEAF flyg som skydd. 

Alla evakueringsflyg gick enligt planen. Nordkoreanskt flyg kunde inte, alternativt hade inte 

viljan förutom vid ett litet antal incidenter, att försöka förhindra eller attackera dessa 

evakueringar. Över flygfälten vid Kimpo och Suwon varifrån evakueringarna skedde 

patrullerade amerikanskt stridsflyg för att skydda evakueringarna.
27

 

 

Nordkoreas flygvapen vid tiden för krigsutbrottet, var ett jämfört med USAs resurser ett litet 

flygvapen med gammal materiel. De hade 132 stridsflygplan vilka var baserade främst på två 

flygfält nära Pyongyang och ett flygfält nära Yonpo. Det nordkoreanska flygvapnet bestod av 

unga piloter som inte hade någon vidare erfarenhet. Ändå trodde FEAF att det nordkoreanska 

flygvapnet kunde slå ut det sydkoreanska och sedan understödja nordkoreanska marktrupper. 

Överlag konstaterade FEAF att Nordkorea var tillräckligt starka både på marken och i luften 

mycket tack vare hjälp från Kina och Sovjetunionen att de hade förmågan att invadera och 

vinna ett krig mot Sydkorea.
28

 

 

Efter att det gick allt sämre för Sydkorea i kriget fattades ett beslut av FN:s säkerhetsråd att 

Förenta Nationernas medlemsländer skulle bidra med vad som behövdes militärt för att pressa 

tillbaka Nordkorea och återställa fred och säkerhet i regionen. Detta beslut var möjligt att ta 
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då Sovjetunionen vid den här tiden bojkottade säkerhetsrådet, vilket gjorde att de inte kunde 

lägga in sitt veto.
29

 

 

 

Efter detta beslut fick General MacArthur, som förde befälet över FEC (Far East Command) 

instruktioner om att använda de flyg och sjöstridskrafterna som stod under hans befäl till att 

stödja Sydkorea. MacArthur gav order till FEAFs befälhavare General Partridge att 

omedelbart anfalla de nordkoreanska stridskrafterna med alla tillgängliga resurser. Han trodde 

att ett ordentligt ingripande från luften på de nordkoreanska stridskrafterna skulle få dem att 

dra sig tillbaka till deras eget territorium.
30

 Markattackerna inleddes först utan att till synes 

bry sig nämnvärt om det nordkoreanska flygvapnet, förutom visst jaktskydd i form av 

patrullerande jaktflygplan. Attackerna vid det här laget riktade sig mot mål som bedömdes 

som tyngdpunkter för Nordkorea, och mycket flyg i luften som stödde marktrupperna med 

markmålsbekämpning troddes höja moralen hos Sydkoreanerna som nu var mycket hårt 

pressade. Nordkoreanska flygvapnet lyckades få några luftsegrar genom att främst skjuta ner 

enstaka transportflygplan. En plan formades som innebar att sydkoreanerna inte skulle kunna 

pressas tillbaka längre än floden Han. Där skulle floden innebära ett hinder för 

nordkoreanerna, och sydkoreanerna skulle kunna hålla ställningarna där. Under en stor del av 

tiden cirkulerade amerikanska stridsflygplan laddade enbart för jaktuppdrag över områden 

som kunde bli utsatta för anfall av det nordkoreanska flygvapnet. En del attacker främst mot 

flygfältet i Suwon genomfördes av nordkoreanska flygvapnet, men de flesta av dessa attacker 

kunde stoppas av de patrullerande amerikanska stridsflygplanen. De attacker som lyckades 

tillfoga skada lyckades mycket tack vare att patrullerande jaktflyg från FEAF inte fanns på 

plats vid de attackerna. Däremot gick det inte som planerat på marken och sydkoreanerna 

trängdes fortfarande tillbaka och flygfältet vid Suwon fick överges.
31

 

 

Den 30 Juni kom nya besked från Washington. Man fick nu anfalla mål inne i Nordkorea, 

men inte nära gränsen till Manchuriet eller Sovjetunionen. Attackerna skedde mot mål som 

flygbaser, truppsamlingar, och andra militära mål som var viktiga för att tvinga ut 

nordkoreanska trupper ur Sydkorea. Samtidigt togs beslutet att skicka amerikansk marktrupp 

till Korea för att bistå Sydkorea.
32

 

 

Man hoppades på att sydkoreanerna skulle hålla linjen vid Hanfloden tills de amerikanska 

trupperna kunde komma till undsättning. NKPA (Nordkoreanska folkarmén) hade dock brutit 

igenom denna linje innan amerikanska trupper anlände till Korea. När de första trupperna väl 

anlände försökte de med en motoffensiv för att ta sig norröver och återta Suwon, för att sedan 

fortsätta norrut mot Seoul. Detta misslyckades och NKPA var för starka även för de 

amerikanska markstyrkorna. De pressades istället tillbaka och var tvungna att lämna Chonan 

den 8 Juli. NKPA hade bara en svaghet, de var inte beredda på att möta fientlig luftattack. De 

rörde sig så snabbt framåt att deras försörjningslinjer blev tunnare och därigenom enklare mål 

för FEAF. FEAF lyckades fördröja NKPAs rörelse genom att förstöra broar. De förstörde 

också mycket materiel. 197 lastbilar och 44 stridsvagnar hävdades att FEAF hade förstört bara 

mellan den 7 Juli och den 9 Juli.
33
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Trots att FEAF fokuserade nästan alla resurser på markunderstöd, och att bomba fienden 

varhelst man såg honom, ryckte NKPA fram. De tog skada och blev fördröjda men 

framryckte fortfarande och fortsatte att pressa tillbaka de amerikanska och sydkoreanska 

trupperna, numera benämnda FN trupper. Under samma tid som markunderstödet gavs 

avdelades resurser från FEAF för att skapa luftöverlägsenhet i Korea.  Detta gjordes genom 

att bomba flygfälten som man nu visste var de fanns. Till slut lyckades man nästan helt 

förgöra nordkoreanska flygvapnet. Efter den 20 Juli hade FEAF skapat sig till synes totalt 

luftherravälde i Korea, och kunde åter fullt fokusera på markunderstödet.
34

  

 

Under augusti och september månad var de sydkoreanska och amerikanska trupperna så 

tillbakapressade att de endast höll ett brohuvud vid Pusan i sydöstra delen av Korea. En stor 

anledning till att de klarade av att hålla detta brohuvud var understödet de fick av amerikanska 

flygvapnet. 
35

 

 

Resultatdiskussion FAS 1 
 

Luftoperativ kontroll 
 

FEAFs insatser i början av kriget handlade om att evakuera amerikanska medborgare.  Det 

gjordes till stor del med lufttransporter, som var skyddade av patrullerande jaktflygplan. Ett 

sådant agerande stämmer överens bra med graden fördelaktigt luftläge där fienden förvägras 

användandet av luftarenan under viss tid eller område, eller förvägras att verka med vapen. 

 

När sedan beslutet att gå i krig mot Nordkorea på Sydkoreas sida tas av FN och FEAF får 

befogenheter att anfalla mål söder om den 38:e breddgraden, går FEAF från fördelaktigt 

luftläge till luftöverlägsenhet. Luftöverlägsenheten ger de egna flygstridskrafterna 

handlingsfrihet i luftarenan men betyder inte att tillståndet är konstant. Det stämmer väl 

överens med att nordkoreanska flygvapnet trots allt lyckades skjuta ner enstaka flyg, när 

jaktflyget från FEAF inte var i området. Överallt annars hade FEAF handlingsfrihet att 

attackera varhelst man ville så länge man kunde flytta med sig luftöverlägsenheten i form av 

överlägsna luftstridskrafter. 

 

Ytterligare något senare i tid slog FEAF ut i princip hela det nordkoreanska flygvapnet, 

åtminstone så pass att de inte utgjorde ett hot mot de egna styrkorna längre. Nordkoreanska 

flygvapnet kunde inte längre påverka händelseförloppet i eller från luftarenan. Det innebar att 

FEAF hade kontinuerlig och fullständig handlingsfrihet i luftarenan, vilket således innebär 

luftherravälde. 
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Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas stridande 
förband? 
I anslutning till evakueringen innebar det fördelaktiga luftläget ägt av FEAF att inte en enda 

amerikansk medborgare utav dem som evakuerades kom till skada trots vissa försök från 

nordkoreanska flygvapnet att anfalla transporterna.
36

 

Nordkoreanska flygvapnet hade således ingen resurs att sätta emot det fördelaktiga luftläget 

ägt av FEAF, och kunde inte nå målet med sina anfall. 

 

När FEAF skapade sig luftöverlägsenhet innebar det att understöd kunde ges till 

markförbanden som var i stort behov av det understödet.  

 

När de sedan hade luftherravälde kunde de styra i princip alla resurser in på 

markmålsbekämpning. Det var troligt att det var just det här understödet som trubbade av det 

nordkoreanska anfallet. Om understödet med bekämpning av markmål såsom 

markstridskrafter, broar, järnvägar och andra militära mål inte hade getts hade nordkoreanerna 

troligen också tagit över det sista brohuvudet FN hade vid Pusan.
37

 

 

FAS 2 

 

MacArthurs motoffensiv  
 

MacArthurs motoffensiv startade med en marininvasion i området runt Inchon i västra 

mellersta Korea. De mötte inget starkt motstånd och hade understöd från FEAF under hela 

landstigningen. Efter alla attacker från luften som den nordkoreanska armen hade fått utstå, 

var den utmattad, när den sedan blev utmanövrerad på marken av MacArthurs offensiv. Efter  

landstigningen i Inchon kom trupperna i Pusan som nu var förstärkta att bryta sig ut ur 

brohuvudet. Den nordkoreanska armén föll nu i stort sönder, och började retirera. Den 29 

september hölls en segerparad i Seoul som markerade den Sydkoreanska regeringens 

återinsättande i Seoul. 

 

I och med framgången för FN-trupperna på marken omdirigerades luftanfallen till att sluta 

bomba strategiska mål inne i Nordkorea. Det antogs att förstörelsen av mål i Nordkorea hade 

en mer långsiktig påverkan på den nordkoreanska armén och att denna påverkan inte längre 

behövdes. Alla flygstridskrafter omdirigerades således till mer taktiska mål i Korea. För att 

bevara så mycket infrastruktur som möjligt beordrade MacArthur att inga mål kopplat till 

infrastruktur fick bombas söder om den 38:e breddgraden, så länge det inte stod klart att den 

aktivt användes till stöd för nordkoreanerna. 
38

  

Dock hade nästan alla mål som FEAF planerat att förstöra inne Nordkorea redan förstörts.
39

 

 

FN-styrkorna rullar vidare över den 38:e breddgraden efter att beslut om att göra så tagits i 

Washington.  
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I FN var man dock mer tveksamma till att gå över den 38:e breddgraden, man var rädd för en 

intervention av Kina och Sovjetunionen. Ett fredsförslag formades och kommunicerades med 

Nordkorea.  Det handlade om att Nordkorea skulle lägga ner vapnen för ett vapenstillestånd, 

som skulle resultera i fria val i hela Korea inom ett år i syfte att återförena hela Korea. Detta 

förslag svarade inte Nordkorea på. I stället sade Nordkorea i sin propaganda att deras reträtt 

enbart var tillfällig och strategisk. Det gav MacArthur en möjlighet, efter FNs godkännande, 

att gå över den 38:e breddgraden för att förgöra den nordkoreanska armén. 

MacArthur blev varnad av Washington att det fanns en potential att kinesiska trupper skulle 

intervenera om FN-styrkorna gick över den 38:e breddgraden. Kineserna hade byggt upp 

massiva truppsamlingar i Manchuriet.
 40

 

 

Anfallet över den 38:e breddgraden skulle ske genom en landstigning vid Wonsan den 20 

oktober. En armé skulle också gå rakt norrut från den 38:e breddgraden men inte vänta på 

landstigningen vid Wonsan. Redan den 9 oktober gick FN över den 38:e breddgraden och 

avancerade snabbt. Nordkoreanerna kämpade emot men FN hade massivt flygunderstöd under 

hela framryckningen vilket underlättade framryckningen.
41

  

 

Den 17 oktober gav MacArthur nya operationsorder. Den nya linjen var att ta territorium till 

men inte över var 40 miles (65 kilometer) från Nordkoreas norra gränser. Den 24 oktober kom 

det nya order. Alla marktrupper samt flygstridskrafter fick nu använda hela Nordkoreas 

territorium. Detta beslutade MacArthur om på grund av att han bedömde att en kinesisk 

intervention i kriget inte var trolig.
 42

 

 

I och med att FN-trupper nådde Floden Yalu som också var gränsen till Manchuriet var kriget 

egentligen över. De nordkoreanska trupperna var slagna och Nordkorea besegrat. En ny 

fiende till FN-styrkorna skulle dock göra entré.
43

 

 

Resultatdiskussion FAS 2 
 

Luftoperativ kontroll 
Futrell beskriver i sin bok hur flygunderstöd hela tiden gavs under operationerna under fas 2. 

Det går inte att finna några konkreta exempel på att nordkoreanska flygvapnet vid tiden av 

motoffensiven utgjorde något som helst hot mot handlingsfriheten ägd av FEAF. FEAF 

bombade strategiska mål, och stod för en omfattande CAS (Close air support). Ett citat som 

Överste James V. Edmundson sa när han fick beröm för genomförda insatser under den här 

perioden styrker att de inte mötte något motstånd. ”Our bombing should have been good, We 

didn´t have any opposition and the bombardiers had all the time in the world to make their 

bomb runs.”
44

  

 

Jag anser att det mesta talar för att FEAF hade total kontroll i luften under den här perioden. 

De hade fullständig handlingsfrihet och fienden kunde inte påverka dem i luftarenan på något 
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sätt. Därför anser jag att FEAF hade luftherravälde. Den högsta graden av luftoperativ 

kontroll gällde alltså fortfarande under fas 2.   

 

Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas stridande 
förband? 
I den här fasen liksom i den förra innebar luftherraväldet att FEAF kunde bomba mål varhelst 

man behövde, de var fria att välja mål över hela arenan helt obehindrade av fienden. De kunde 

till och med ta risken att berätta att de skulle bomba vissa industrier genom att i förväg sprida 

flygblad över målet i fråga som berättade att bombplan var på väg, i syfte att motverka civila 

arbetares död.
45

  

 

I november 1950 gjordes en sammanställning av ungefär 2000 förhörsprotokoll från förhörda 

krigsfångar. Detta gjordes i syfte att få en bättre bild av vad det var som faktiskt hade fått en 

numerärt överlägsen nordkoreans armé, den som var så framgångsrik i början av kriget att de 

nästan hade fått sydkoreanska och amerikanska trupper att retirera nästan ända ut i havet vid 

Pusan, att faktiskt förlora kriget till slut. Det som framkom var att luftstridskrafterna tveklöst 

spelade en helt avgörande roll för att de sydkoreanska och amerikanska trupperna kunde hålla 

stånd vid Pusan. Sedan bidrog luftstridskrafterna på ett avgörande sätt till den snabba 

framryckningen av FN-trupper till den 38:e breddgraden.
46

 

 

En analys av krigsförloppet visade också att på grund av avsaknaden av motstånd till FEAFs 

flygstridskrafter kunde understödet till marktrupper utföras med optimal effekt. Detta var den 

mest dominanta faktor till den överväldigande slagkraft som FEAF kunde leverera. 

Nordkoreanerna fick anpassa sin taktik till att utföra anfall i skydd av mörkret och göra det till 

en regel snarare än ett undantag. FEAFs flygstyrkor förstörde vida mer nordkoreansk 

stridsutrustning än vad markbundna vapen gjorde.
47

 

 

Slutsatsen jag drar är att luftherraväldet spelade en oerhört stor och positiv roll för FN i och 

med att FEAF tilläts använda sin fulla potential mot fiender på marken, vilket också 

resulterade i att FEAF slog ut mer av fiendens utrustning än vad FNs marktrupper gjorde. De 

bombade också strategiska mål med optimal effekt eftersom de kunde flyga helt obehindrade 

av fienden och därmed också bomba med för den tiden största möjliga precision.  

 

FAS 3 

 

FN-trupperna stoppas av Kina  
 

När FN-trupperna närmade sig floden Yalu indikerade Kina att de skulle göra någon form av 

intervention i krigszonen. Denna uppfattades av FN-trupperna i så fall ske med 

luftstridskrafter till att börja med. Den 14 oktober kom två fientliga flygplan att bomba 

flygfältet vid Kimpo. Attacken gjorde ingen skada men fyra FEAF flygplan jagade det 

fientliga flyget till floden Yalu där kineserna plötsligt öppnade eld med luftvärnskanoner och 
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lyckades skjuta ner ett flygplan. Detta var en aggression från Kina som bara var en början. 

Fler attacker kom från norr om floden Yalu och spaningsflyg började rapportera in 

flygplanssamlingar på marken norr om floden Yalu. En ny flygplanstyp siktades också, Mig-

15.
48

  

 

Så långt i kriget hade FEAF endast mött motstånd i form av något föråldrade och underlägsna 

flygplan, som de utan större problem kunde slå ut antingen i luften eller på marken. Mig-15 

var dock en ny modell och utgjorde en utmaning mot vilken flygplanstyp som helst av FEAFs 

dåvarande flygplanstyper.  

 

På marken började motståndet också bli successivt större för FN-trupperna, vilka upptäckte att 

de nu mer och mer kämpade mot kineser som stred under nordkoreanskt flagg. De började 

även möta renodlade kinesiska trupper. Den 2 november blev delar av FN-trupperna tvingade 

till ett tillbakadragande av vad som bedömdes vara kinesiska trupper.
49

 

 

Den 6 november fick FEAF uppdraget att förstöra broarna vid floden Yalu som användes för 

att forsla in kinesiska trupper. De mötte ett hårt motstånd från de nya flygstridskrafter som nu 

fanns i arenan, och som opererade från baser i Manchuriet. I Manchuriet fick inte FEAF gå in 

och bomba på grund av rädslan att dra in Kina mer öppet i kriget, vilket gjorde att de 

kinesiska flygstridskrafterna kunde leka katt och råtta lekar längs floden Yalu. De väntade 

tills FEAFs flyg dök upp över floden Yalu och sedan attackerade de. Ofta med gott resultat. 

Att förstöra broarna utan att flyga in över Manchuriet samtidigt som de kinesiska 

flygstridskrafterna ställde till problem, bedömdes som näst intill omöjligt.
50

 

 

FN-styrkorna missbedömde antalet kinesiska trupper i Nordkorea, samtidigt som de försökte 

få ett slutgiltigt slut på kriget genom att åter avancera mot de norra gränstrakterna. Nu gick de 

kinesiska trupperna på offensiven, och med stora styrkor pressades återigen FN-styrkorna 

tillbaka till områden runt Seoul.
51

 

 

Under reträtten fick FEAF fortsatt ansvar för att hålla luftöverlägsenheten i hela Korea, i syfte 

att bistå med CAS och lufttransporter för FN-trupperna. De skulle också bomba logistiklinjer, 

försörjningscenter. I stort samma uppdrag som FEAF klarat av med lätthet under krigets 

första månader. Nu fanns dock en oro. Skulle FEAF kunna hålla luftöverlägsenheten över hela 

Korea på de nya premisser som det nya hotet av de kinesiska luftstridskrafterna utgjorde? 

Några bombflygplan blev nerskjutna av kinesiskt flyg. En pilot kunde inte längre anta att 

luften var fri från fientligt flyg. Det betydde att spaningsflyg numera var tvungna att ha eskort, 

det förhindrade att de förlorade flygplan i luften under november månad men effektiviteten 

gick ner. För det mesta handlade det dock om att upptäcka fiendeflyg tillräckligt tidigt för att 

kunna fly fältet för den överlägsna MIG-15 som de kinesiska flygstridskrafterna opererade. 

Kineserna satte inte in sitt flygvapen med full kraft, men lyckades ställa till det rejält i luften 

runt floden Yalu.
52

 

 

                                                      
48

 Ibid sid 205ff 
49

 Ibid sid 207 
50

 Ibid sid 210f 
51

 Ibid sid 222ff 
52

 Ibid sid 229ff 



Försvarshögskolan 
Martin Davidsson SA VT 2014 Sida 19 (30) 
OP 11-14 Version: 2014-05-05  

 
15 december kom så amerikanernas motsvarighet till MIG-15, F86 Sabre till Korea. De blev 

en match för de kinesiska MIG-15. 

 

Ett exempel på att CAS var viktigt för marktrupperna under deras reträtt är när FN-trupper 

den 2 december snabbt skulle ta sig söderut mot Sunchon efter att ha kämpat emot kinesernas 

offensiv. En kinesisk division hade blockerat vägen mot Sunchon bakom FN-styrkorna. De 

hade gjort detta vid kanaliserad terräng som FN-styrkorna skulle ta sig igenom. FN-styrkorna 

hade inget val annat än att åka gatlopp igenom de kinesiska ställningarna och CAS ropades in. 

FEAF gav CAS och det rapporterades från marken att FEAF slog ut många fler 

fiendepositioner än vad markstyrkorna gjorde. En general vid namn Keiser sa senare att utan 

CAS i det läget hade de nog inte kunnat överleva och ta sig igenom blockaden.
53

  

 

Luftunderstödet som FEAF stod för syftade till att fördröja fienden under FN-truppernas 

reträtt. I mer än tre veckor under december månad var FEAF de enda styrkorna som satte sig 

emot kinesernas framryckning, medan FN-trupperna retirerade bakåt till en ny försvarslinje i 

höjd med Seoul. Ett massivt bombardemang av mål bakom kinesernas linjer utfördes och 

bidrog också till fördröjningen av kinesernas framryckning.
54

 

 

Vid slutet av december 1950 var FN-trupperna hårt ansatta av kinesiska trupper, men även 

nordkoreanska, då de hade byggts upp till en styrka att räkna med igen efter förra nederlaget. 

FEAF var också oroliga för de kinesiska flygstridskrafterna som nu bedömdes vara kapabelt 

att genomföra storskaliga och uthålliga luftoperationer när helst de ville. Det skulle då tvinga 

FEAF att fokusera mer på lufthotet och inte kunna bidra med CAS i lika stor omfattning 

längre.
55

 

 

Kineserna korsade floden Imjin runt nyåret 1950-51. FEAF väntade sig en storskalig 

luftoperation från kineserna. Till stor förvåning kom den aldrig. De gjorde inga försök att 

stödja markoperationen från luften. Inga MIG-15 flyg syntes till heller under den första 

veckan i januari 1951. Däremot flög enstaka flygplan av äldre typ under nordkoreanskt flagg, 

de gjorde halvhjärtade försök att understödja de kinesiska trupperna från luften. Den kinesiska 

och nordkoreanska framryckningen ebbade så småningom ut under trycket av FEAF. De 

började överge sina främsta positioner och ta sig norrut. Nu var det åter igen FN-truppernas 

tur att ta sig framåt.
56

 

 

Resultatdiskussion FAS 3 
 

Luftoperativ kontroll 
I inledningen av Fas 3 hade FEAF fortsatt luftherravälde. Efter MIG-15s inträde på arenan 

kan inte luftherravälde råda, då MIG-15 utgör ett sådant stort hot mot FEAFs flygstridskrafter 

att de inte kan mäta sig med just det flygplanet. Däremot uppträder MIG-15 inledningsvis 

endast i anslutning till floden Yalu. På något sätt lyckas FEAF hålla det hotet instängt runt 

floden Yalu. Det går inte att finna något konkret exempel på att MIG-15 opererade någon 

annanstans.  
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Innan F86 Sabres inträde bedömer jag det som att överlag i Korea hade FEAF 

luftöverlägsenhet. I vissa delar motsvarade handlingsfriheten den som går att återfinna i 

begreppet luftherravälde, men på grund av hotet som fanns från MIG-15 når inte graden av 

luftoperativ kontroll högre än luftöverlägsenhet. I området runt floden Yalu mer precist så 

bedömer jag att de under perioden innan F86 Sabre inte hade ens fördelaktigt luftläge även 

om de kunde utföra operationer där. 

 

Mot slutet av fas 3, återvanns luftöverlägsenhet i hela luftarenan mkt på grund av F86 Sabre. 

Hotet mot FEAFs luftöverlägsenhet växer dock, men manifesteras inte under fas 3. 

 

Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas stridande 
förband? 
Luftherraväldet betydde åter igen att FEAF kunde understödja markoffensiven fullt ut i 

inledningen av fasen. De fanns inget flyg som utmanade bombräderna utförda av FEAF. 

Efter MIG-15s inträde blev FEAF tvungna att eskortera flyg i högre grad än innan, vilket 

innebar att det gick åt mer resurser än innan för samma typ av uppdrag. Detta var då mest 

kopplat till området runt floden Yalu. 

 

Under FN-styrkornas reträtt spelade luftöverlägsenheten sådan roll att FEAF kunde fördröja 

fiendens framryckning genom bombräder och CAS. FN-styrkorna kunde då med större lätthet 

ta sig tillbaka till nya försvarslinjer där de senare kunde försöka stoppa fienden. 

 

I slutet av fasen ebbar kinesernas offensiv ut. De hade helt enkelt blivit utmattade av FEAFs 

övertag i luften. Pågrund av logistiska tillkortakommanden orsakade av FEAFs attacker på 

försörjningslinjerna, kunde inte kineserna underhålla en för FN-trupperna överväldigande 

styrka. Kineserna kunde heller inte av samma anledning följa upp de initiala segrarna. General 

Lin Piao, den kinesiske befälhavaren ska ha sagt vid ett tillfälle då besök kom från Kina att 

han ville att Kina skulle vara på det klara med att anledningen till nederlaget av den kinesiska 

offensiven berodde på att Kinas centrala regering misslyckats med att få fram det flyg och 

pansarunderstöd som utlovats.
57

 

 

Luftöverlägsenheten var även här anser jag en stor bidragande orsak till att FN kunde hålla sig 

kvar i kriget. 

 

FAS 4 

 

Från tidigt på år 1951 till återstabiliseringen kring den 38:e breddgraden. 
 

I norr planerade generalen Liu Ya-lou för att förbereda sina piloter och sitt flygvapen för att 

understödja de kinesiska truppernas kommande markoffensiv, som skulle inledas på våren 

1951. FEAF kom över en rapport om förberedelserna för detta. Som alla goda militära 

fältherrar var Liu Ya-lou tvingad att väga in flera faktorer som hade bäring på hans plan. Först 

och främst var Kina oroade över möjliga vedergällningsattacker från FEAF ifall baser 
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lokaliserade i Manchuriet användes för storskaliga luftoperationer mot FN-styrkorna. Så dessa 

baser var inte möjliga att använda för Liu Ya-lou av politiska skäl. Den andra faktorn var att 

Sovjetunionen hade utrustat Kinas flygvapen mer defensivt än offensivt. De flygplan som det 

fanns flest av var MIG-15. Det hade kort räckvidd och bedömdes som inte lämpat att slå mot 

markförband. Sist av faktorerna var att de kinesiska piloterna behövde utbildning och träning i 

sina nya flygplan, innan de kunde hoppas på att gå på offensiven. Planen var i stort att skapa 

sig luftöverlägsenhet i nordvästra Korea. Efter det skulle nya flygbaser byggas och gamla 

repareras i syfte att komma närmre fronten och därifrån kunna starta offensiven mot FNs 

marktrupper.
58

 

 

I mitten av januari var F86 Sabre inte i arenan utan befann sig i Japan, på grund av att de var 

tvungna att överge sina baser av oro över den kinesiska markoffensiven. Detta gjorde att de 

kinesiska flygstridskrafterna slog till med ökad aggressivitet och MIG flygplanen tog sig 

längre in i Korea än tidigare, samtidigt byggdes flygfält på åtminstone två ställen Pyongyang 

och Sinuiju. De flyttade in luftvärnspjäser till dessa ställen och ökade sin aktivitet i luften. 

Två större sammandrabbningar i luften mellan de kinesiska flygstridskrafterna och FEAF fick 

följden att överlägsenheten i luften som FEAF kunde förvänta sig nu stadigt hade reducerats. 

Under hela Februari undvek FEAF luftstrider över nordvästra Korea. I området mellan floden 

Yalu och floden Congchon var MIG-15 så pass aktiva att FEAFs piloter döpte området till 

”MIG alley” (MIG dalen). På grund av kinesernas markoffensiv hade en hel del av de 

flygstridskrafter FEAF förfogade över flyttats till Japan, för långt bort för att  t, ex F86 sabre 

skulle kunna eskortera flyg in över nordvästra Korea. En del bombuppdrag utfördes under 

februari månad mot flygfält som reparerades eller byggdes nya av kineserna. Kineserna drog 

inte full nytta av sina möjligheter till luftstrid men försökte skydda sina blivande flygbaser i 

norra Korea.
59

  

 

Situationen krävde att F86 Sabre åter baserades i Korea. De hade fått lämna sina flygfält på 

grund av den kinesiska markoffensiven, men de framgångar som FN-trupperna hade haft den 

senaste tiden möjliggjorde att flygfälten användes igen. F86 Sabre fick uppdraget att flyga 

stridspatruller över nordvästra Korea på de tider under dagen som andra flygstridskrafter 

attackerade mål där MIG-15 förväntades kunna uppträda. Bombräder genomfördes, men inte 

utan förluster. Den 12 april beslutades det att bombningarna skulle upphöra tills det gick att 

skydda bombflygplanen bättre.
60

 

 

De flygfält som byggdes i Nordkorea var nära att bli färdiga att basera flyg på enligt vad 

flygspaning rapporterade. På flygfälten verkade det finnas nästan obegränsade mängder med 

arbetare som färdigställde och reparerade flygfälten i ett rasande tempo. Det gick för snabbt 

för att FEAF kunde hoppas på att helt slå ut dem. Planen blev istället att vänta tills de var i 

princip färdiga och sedan med småskaliga bombräder kontinuerligt se till så att kineserna 

aldrig kunde operera från flygfälten. Hotet om kineserna lyckades basera flyg i Nordkorea var 

att de då kunde understödja en kommande fientlig markoffensiv. Bombräderna började den 17 

april 1951. Om bombräderna skulle bli lyckade var FEAF tvungna att med F86 Sabre hålla 

kontrollen över luftarenan i området runt floden Yalu. F86 Sabre lyckades att hålla en 

överlägsenhet runt floden Yalu och bomräderna lyckades också därför utan större problem 

neutralisera flygfälten i norra Korea, och därigenom förhindra att kineserna kunde operera 
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flyg från baser inuti Korea, och därmed också förhindra att de kunde understödja de kinesiska 

markstyrkorna. Flera försök gjordes att bygga upp någon form av markattackförmåga av 

kineserna. Efter att enstaka lyckade operationer i skydd av mörkret genomfördes fick de ändå 

till slut inse sig inte klara att skapa sig en förmåga till markunderstöd. Efter den 12 juni 1951 

upphörde kineserna med alla försök till reparation av flygfält och försök till markattacker.
61

  

 

Den 10 Juli 1951 började fredssamtal att hållas i den sydkoreanska staden Kaesong. Den 

kinesiska interventionen på hösten 1950 hade fått FN-styrkorna att överge målet om att ena 

Korea. Därför sågs inte någon nödvändighet i att trupperna avancerade längre norr om den 

38:e breddgraden än till den försvarbara terräng man redan hade tagit tidigt i juli 1951.  

Nordkorea och Kina hade blivit införstådda i och med händelserna på våren 1951 att man inte 

skulle lyckas driva ut FN-styrkorna ur Korea och genom det ena Korea. Båda parter hade 

således övergett sina initiala mål. Parterna satte sig ner för att diskutera fram acceptabla 

villkor för fred. Fronten stabiliserades runt den 38:e breddgraden, men kriget var långt ifrån 

över.
62

 

 

 

Resultatdiskussion FAS 4 
 

Luftoperativ kontroll 
Inledningen av fas 4 på kriget handlar mycket om den kinesiska strävan efter en tillräckligt 

god kontroll i luften för att kunna bistå sina egna styrkor med CAS. I och med kinesernas 

offensiv på marken hade F86 Sabre enheterna blivit tvungna att ombasera till Japan och kunde 

inte längre möta MIG-15 på samma sätt som tidigare. Det gav utrymme för kineserna att bli 

mer aktiva i luften. Under februari månad undvek till och med FEAF luftstrider över 

nordvästra Korea. Detta innebar att FEAFs luftöverlägsenhet över nordvästra Korea försvann. 

De lyckades dock behålla ett fördelaktigt luftläge, då de fortfarande bombade bland annat 

flygfält och lyckades göra det utan några större motgångar.  

F86 Sabres återinträde i luftarenan möjliggjorde åter att FEAF skapade sig luftöverlägsenhet 

genom att man patrullerade området runt floden Yalu. Genom det höll man resterande delen 

av nordvästra Korea fri från större påverkan av fienden på de egna bombflygplanen.  

 

Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas stridande 
förband? 
I april och maj månad var de kinesiska och nordkoreanska trupperna oförmögna att få en 

effektivitet i sin offensiv. De beskrevs av FN-trupperna som vida underlägsna de trupper som 

de hade fått möta tidigare i kriget. De var utnötta av månader av luftanfall på logistiklinjer och 

truppkoncentrationer. Det var inte bara mängden material som förstördes av FEAF som 

framgången berodde på. Luftöverlägsenheten som FEAF ägde fick som konsekvens på 

marken att FN-trupper kunde röra sig fritt under dagtid då det inte fanns något hot från luften 

för dem. Kineserna och nordkoreanerna däremot kunde inte röra sig eller strida under dagtid 

utan att hela tiden vara utsatta för risken av förödande anfall från luften. Luftanfallen som 

FEAF utförde på djupet förstörde fientlig trupp, utrustning, och försörjning innan de kunde nå 
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stridszonen.

63
 Genom att flygfälten i Nordkorea hölls obrukbara av FEAF blev aldrig hotet 

om Kinesisk CAS verklighet.  

 

FAS 5 

 

Mitten av 1951 till slutet av fredssamtalen 
Det blev en helt ny situation i kriget efter att fredssamtalen inleddes. Båda de stridande 

parterna hade övergett sina initiala mål om att ena hela Korea. Nu handlade det istället om att 

genom militära operationer vinna fördelar på förhandlingsbordet. FEAF fick i uppdrag att 

förhindra att fienden kunde etablera förmåga till markattack, och i övrigt sätta maximal press 

på fienden i Nordkorea. Genom det skulle de vinna en för FN fördelaktig fred på 

förhandlingsbordet. Markstyrkorna skulle stabilisera och behålla en stark försvarslinje. 

Således blev marktrupperna den defensiva delen och flygstyrkorna den offensiva delen i 

planen att vinna fördelar på förhandlingsbordet.
64

  

 

De kinesiska flygstyrkorna blev förstärkta och försökte vinna kontrollen i luften över 

Nordkorea. Återigen försökte de att bygga nya och reparera gamla flygfält. De försökte först 

att utvidga området där ingen egentligen hade kontroll i luften (floden Yalu) till att innefatta 

större delar av Nordkorea. Försöken lyckades dock inte, men man var inte helt ineffektiv i 

sina försök. FEAF lyckades återigen förstöra flygfälten, och efter ett tag in på år 1951 blev de 

kinesiska flygstyrkorna mer återhållsamma. De fortsatte att bygga upp sina flygstyrkor, men 

agerade inte tillräckligt offensivt för att lyckas tvinga till sig kontrollen i luften över 

Nordkorea.
65

   

 

Samtidigt som de kinesiska flygstyrkorna försökte tvinga till sig luftöverlägsenheten i 

Nordkorea, bombade FEAF mål i hela Nordkorea, med undantag för vissa perioder då det 

pågrund av MIG-hotet inte ansågs vara lämpligt att utföra bombuppdrag i närheten av floden 

Yalu. De bombade strategiskt viktiga platser med installationer som vattenkraftverk, som 

varken nordkoreaner eller kineser bedömdes ha kapacitet eller kunskap att laga. Dessa 

attacker tillsammans med andra bedömdes ha en stor betydelse för att ge FN möjliga fördelar 

vid förhandlingsbordet.
66

  

 

Den 26 Juli 1953 hade parterna kommit överens vid förhandlingsbordet om en vapenvila. 

Något fredsavtal har däremot inte skrivits och Sydkorea och Nordkorea är tekniskt sett 

fortfarande i krig med varandra. FNs nya roll blev att övervaka demarkationslinjen längs den 

38:e breddgraden mellan de båda parterna.
67

 

 

Resultatdiskussion FAS 5 
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Luftoperativ kontroll 
Under den femte fasen av kriget ökade de kinesiska flygstyrkorna sina aktiviteter, men 

lyckades aldrig skapa sig ett övertag i luften. Samtidigt fick FEAF större störningar men 

kunde fortfarande utföra bombuppdragen. Bomba strategiska mål inne i Nordkorea, samt ge 

CAS till FN-trupperna längs den 38:e breddgraden. FEAF hade även i femte fasen 

luftöverlägsenhet. 

 

Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas stridande 
förband? 
I den femte fasen får betydelsen av luftöverlägsenheten en mindre betydande roll än tidigare 

för FNs marktrupper i fråga om CAS. Fienden började gräva ner sig och var inte lika känslig 

för avbrott i underhållskedjan då de kunde bygga upp förråd av det som faktiskt kom fram. 

Således tog de mindre förluster av FEAFs luftanfall
68

Fortsatt var dock betydelsen stor i och 

med att de kinesiska flygstyrkorna fortsatt inte kunde ge CAS till sina marktrupper. FEAF 

kunde också bomba strategiskt viktiga mål djupt inne i Nordkorea. Vilket också mycket 

troligt bidrog till att kriget kunde avslutas. 

 

Varför Nordkorea till slut gick med på ett vapenstillestånd, mycket på FNs villkor, vet man 

inte säkert. General Weyland var en som sammanfattade sin syn på varför kineserna till slut 

gick med på villkoren. ”We are pretty sure now, that the communists wanted peace, not 

because of a two-year stalemate on the ground, but to get airpower off their back.”
69

 

 

4. Sammanfattning av Fas 1-5 och slutsatser 

 
I den kris som uppstod 1950 när Nordkorea invaderade och var nära att trycka ut 

sydkoreanerna och FN i havet vid Pusan var användandet av luftmakt så kritiskt viktigt att Lt. 

Gen. Walton Walker, befälhavare för de amerikanska marktrupperna i Korea sa ”If it had not 

been for the air support that we recieved from the Fifth Air Force we would not have been 

able to stay in Korea”
70

 

 

MacArthurs motoffensiv kom efter att FN-trupperna hade lyckats hålla sig kvar vid Pusan och 

sedan fått förstärkningar. Den offensiven blev utdragen ända till närheten av floden Yalu i 

norra Nordkorea. Efter att i stort ha slagit de nordkoreanska trupperna, och egentligen vunnit 

kriget, gick kinesiska trupper in i Nordkorea på en motoffensiv mot MacArthurs FN-trupper. 

FN-trupperna kunde då göra en i stort ordnad tillbakadragning och stabilisering av fronten. 

Detta mycket tack vare den massiva luftmakten, logistikunderstödet och transportkapaciteten 

hos FEAFs luftstridskrafter. MacArthur själv uttalade att  ”the support that our tactical air has 

given to our ground troops in Korea has perhaps never been equaled in the history of modern 

war.”
71

 

 

Nyckeln till det lyckade användandet av luftmakt vid fronten var kontrollen av luftrummet 

över fientlig terräng. FEAF lyckades dominera luften över fronten så snabbt att efter 

sommaren 1950 var hotet från kinesernas luftmaktsintervention aldrig en faktor som 
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influerade planerna eller händelserna på marken för FN-styrkorna. FN-styrkorna opererade på 

dagtid med fullständig frihet och hade aldrig hotet om luftanfall mot de egna styrkorna emot 

sig. Nordkoreanska och kinesiska styrkor hade däremot ständigt hotet om luftanfall hängande 

över sig. Luftanfallen orsakade överväldigande förluster, begränsade rörelsefriheten för 

underhållet till att endast förflytta sig på natten. Det tvingade också de nordkoreanska och 

kinesiska styrkorna till att anpassa sig i form av vilseledning och kamouflage. Bombningarna 

på djupet utförda av FEAF lyckades emellertid inte förhindra att materiel och underhåll kom 

fram till fronten i viss mån. FEAF slog ut den industri som fanns inom Nordkorea, men på 

grund av den politiska viljan att hålla kriget innanför Koreas gränser, kunde materiell från 

angränsande kommunistiska länder tillföras de stridande nordkoreanerna och kineserna.
72

 

 

Efter denna genomgång av krigets förlopp övergår jag till att avslutningsvis besvara mina 4 

första frågeställningar och det första syftet med uppsatsen. 

 

Vad är luftoperativ kontroll? 
Luftoperativ kontroll handlar om kontroll i luften. Ju större kontroll de egna 

luftstridsstyrkorna innehar desto mer frihet har de att bekämpa mål enligt eget tycke och 

behov, på marken eller i luften. Luftoperativ kontroll delas in i fördelaktigt luftläge, 

luftöverlägsenhet och luftherravälde. Dessa grader finns utförligt beskrivna i teorikapitlet. 

 

Vad säger teoretiker om luftoperativ kontroll? 
Teoretiker diskuterar oftast luftoperativ kontroll genom att använda sig av begreppet 

luftöverlägsenhet, vilket är den andra graden av luftoperativ kontroll enligt DluftO. 

De flesta teoretiker är överens om att det första och mest eftersträvansvärda målet i ett krig är 

att skapa sig luftöverlägsenhet, vilket John A. Warden ger en tydlig beskrivning av, återgiven 

tidigare i uppsatsen. 

 

Vad innebar graden av luftoperativ kontroll för Förenta Nationernas 
stridande förband? 
Graden av luftoperativ kontroll som ägdes av FEAF under kriget var till den övervägande 

största delen luftöverlägsenhet. Luftöverlägsenheten innebar för de stridande att FEAF hade 

handlingsfrihet i luftarenan och kunde således utan större påverkan av fienden anfalla vilka 

mål man än ville bekämpa. I alla markoperationer spelade luftöverlägsenheten en mer eller 

mindre helt avgörande roll i kriget. 

 

Går det att koppla framgångar såväl som motgångar i kriget till graden av 
luftoperativ kontroll för de stridande parterna? 
De allra flesta framgångar som FN-trupperna hade under kriget går att koppla till FEAFs 

luftöverlägsenhet, där de skoningslöst kunde anfalla fiendens markförband, 

kommunikationslinjer och underhåll. Det fick som undersökningen visar en helt avgörande 

effekt på Nordkoreas och de kinesiska truppernas förmåga att strida. 
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Motgångarna som FN-trupperna hade under kriget är dock svåra att koppla till 

luftöverlägsenheten. Även när nordkoreanerna och kineserna var på offensiven innehade 

FEAF luftöverlägsenhet. Däremot kunde de inte göra annat än att nöta ut den anfallande 

fienden, och därigenom skapa tid åt markförbanden, som senare kunde gå på motoffensiv.  

 
Inga motgångar går att direkt koppla till graden av luftoperativ kontroll då Nordkorea eller 

kineserna aldrig kunde dra någon fördel av den något varierande graden av FEAFs 

luftoperativa kontroll. Däremot var graden av luftoperativ kontroll helt avgörande för att 

kunna nå framgång på marken. 

 

Till sist ska jag besvara den sista frågeställningen och det andra syftet med min uppsats. 

 

Är Koreakriget ett fall där Wardens beskrivning av luftöverlägsenhetens 
betydelse är applicerbart? 
De flesta luftmaktsteoretiker har teorin att som första mål i ett krig uppnå luftöverlägsenhet. 

Många hävdar att det är nyckeln till att vinna kriget. Jag valde att då titta närmare på vad John 

A. Warden III skriver om ämnet. Anledningen till det är att John A. Warden kan anses vara en 

modern teoretiker, således kan hans teorier sägas ha ett stort inflytande på hur luftmakt 

används idag. 

 

För att göra en analys om Koreakriget är ett fall där Wardens beskrivning av 

luftöverlägsenhetens betydelse är applicerbart, börjar jag med att återge beskrivningen. 

 
Luftöverlägsenhet är en nödvändighet. Ingen krigförande stat har vunnit ett krig mot en fiende 

som har luftöverlägsenhet sedan Tysklands anfall mot Polen 1939. Vidare har ingen större 

offensiv lyckats mot en fiende som äger luftöverlägsenhet. Inget försvar har heller lyckats mot 

en fiende som äger luftöverlägsenhet. Ingen stat har heller förlorat ett krig så länge man har 

lyckats behålla luftöverlägsenheten. Därav lär historien att luftöverlägsenhet i sig är en nyckel 

till att vinna kriget.
73

 

 

I fallstudien kan Wardens beskrivning av just luftöverlägsenheten problematiseras. Som 

analysen av fallstudien visade var det ett faktum att FEAFs luftöverlägsenhet spelade en helt 

avgörande roll under hela kriget i stort, och desto mer i vissa perioder. I inledningen av kriget 

var Nordkoreas offensiv lyckad trots FEAFs luftöverlägsenhet. FN-trupperna pressades 

tillbaka och nordkoreanernas offensiv lyckades så pass långt att FN-trupperna endast 

klamrade sig fast vid Pusan. Detta gjorde nordkoreanerna utan att äga luftöverlägsenheten 

utan istället trots att FEAF ägde luftöverlägsenheten. Nu lyckades inte offensiven trycka ut 

FN-trupperna i havet, utan mattades istället av just av FEAF som ägde luftöverlägsenheten. 

Därav menar jag att Wardens syn på betydelsen av luftöverlägsenhet får rätt, om än inte med 

god marginal, då jag anser att den Nordkoreanska offensiven delvis var lyckad, och att det till 

sist var förstärkningar på marken som hjälpte till att vända krigets gång.  

 

Senare under kriget intervenerade kineserna med en massiv markstyrka. Interventionen 

innefattade också luftstridskrafter, som dock aldrig lyckades tvinga till sig ens den lägsta 

graden av luftoperativ kontroll, enligt min tolkning. De kinesiska marktrupperna lyckades 
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ändå pressa tillbaka FN-trupperna till en bit söder om den 38:e breddgraden innan också den 

blev utnött av FEAFs bombningar. Däremot så blev interventionen lyckad på det sätt att den 

hindrade FN-trupperna från att hålla hela Korea. Nu bör det sägas att FEAF på grund av den 

politiska viljan inte hade frihet att flyga in över Manchuriet för att bomba de 

truppansamlingar och understödsresurser som var viktiga för att kineserna skulle kunna 

genomföra sin offensiv.
74

 Därav blev betydelsen av luftöverlägsenheten mindre då man på 

grund av den politiska viljan inte längre kunde påverka fiendens bakre områden. 

 

De två sista åren av Koreakriget var fronten stabiliserad runt den 38:e breddgraden. 

Luftöverlägsenheten i denna den sista perioden av kriget spelade den rollen att FEAF blev 

beordrade att bomba viktiga mål i Nordkorea för att vinna fördelar på förhandlingsbordet så 

att ett vapenstillestånd skulle kunna komma på plats med för FN fördelaktiga villkor. Detta 

lyckades enligt min mening, även om det inte går att finna i litteraturen säkra bevis för att så 

var fallet. Bombningarna av vattenkraftsanläggningar och bevattningsdammar fick troligen 

resultatet att nordkoreanerna och kineserna gick med på en vapenvila.
75

 Således var 

luftöverlägsenheten nyckeln till att avsluta kriget. Kriget vanns inte av FN, men det förlorades 

inte heller. Varken Nordkorea eller FN fick som de initialt ville, ett enat Korea. Fallstudien av 

Koreakriget visar att John A. Wardens beskrivning av betydelsen av luftöverlägsenhet håller 

till största del. Detta vill jag förklara och illustrera på följande sätt, genom att jämföra 

Wardens påståenden med det faktiska utfallet i Koreakriget. 

 

”Ingen krigförande stat har vunnit ett krig mot en fiende som har luftöverlägsenhet sedan 

Tysklands anfall mot Polen 1939”.  

 

Nordkorea vann inte kriget mot fienden som ägde luftöverlägsenheten. 

 

”Vidare har ingen större offensiv lyckats mot en fiende som äger luftöverlägsenhet”. 

 

 Nordkorea lyckades dock delvis med sina offensiver mot fienden som ägde luftöverlägsenhet. 

 

”Inget försvar har heller lyckats mot en fiende som äger luftöverlägsenhet”. 

   

Nordkorea lyckades också delvis med sitt försvar mot en fiende som ägde luftöverlägsenhet. 

 

”Ingen stat har heller förlorat ett krig så länge man har lyckats behålla luftöverlägsenheten”.   

 

Det som blir mest tydligt i denna fallstudien är dock att FN inte förlorade kriget. Det resultatet 

nåddes därför att FN ägde luftöverlägsenheten. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
John A. Wardens beskrivning om luftöverlägsenhetens betydelse stämmer till största del 

överens med resultatet av FEAFs luftöverlägsenhet under Koreakriget. Huruvida detta synsätt 

på vikten av luftöverlägsenhet i krig påverkar dagens krig blir intressant att analysera, då det 

kan tyckas vara ett enormt kostsamt sätt att kriga på. Är luftöverlägsenheten lika viktig att 

inneha vid ett okonventionellt krig som det som världen har fått uppleva nyligen i 
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Afghanistan? eller skulle kostnaderna för ett krig kunna dras ner om mer resurser istället 

satsades på marktrupper. Den konkreta forskningsfrågan blir då betydelsen av luftoperativ 

kontroll i Afghanistan.  

 
Vidare vore det intressant att undersöka på vilket sätt luftöverlägsenheten vinns bäst, och 

vilka möjligheter det kan finnas att motverka att en resursstark motståndare vinner 

luftöverlägsenhet. Därigenom koppla resultaten till ett tänkt fall där Sverige blir utsatt för ett 

angrepp av en resursstark motståndare. 
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