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ABSTRACT 
 
The Air Power theories of today are often written from a superior air force perspective 
where the overall focus is on the offensive nature of Air Power. Very little is spoken about Air 
Power and its defensive role as well as the inferior states opportunities against superior 
opponents.  
 
A state that successfully has used Air Power through history is Israel. During both the Six 
Day War in 1967 and Yom Kippur in 1973, Israel faced superior opponents consisting of a 
coalition of Arab states, including Egypt, Syria, Jordan and Iraq. Despite Israel being the 
initially inferior state during both wars, they managed to gain initiative against the superior 
Arab states.  
 
This study will set the Air Power theories of Philip S Meilinger to a test through a validation 
process against two cases, the Six Day War in 1967 and Yom Kippur in 1973. The aim is to 
analyse the Israeli air force during these two wars. The main goal is to try to explain how 
inferior states can succeed against superior opponents through Air Power.  
 
The result of the study demonstrates that an inferior state has the opportunity to achieve 
success through Air Power against superior opponents. The analyses of Meilingers theories 
indicates that high readiness, early employment of forces, use of Air Powers psychological effect 
and timing constitutes successful factors in gaining initiative. An additional important factor 
for achieving success through these variables is highly relevant intelligence. 
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1. Intro 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

   I början av 2000-talet svängde den svenska säkerhetspolitiska pendeln kraftigt 

från att ha haft sitt fokus på hemmaplan till att ominrikta Försvarsmakten till en 

mer internationell miljö. Det fanns inte längre något uttalat hot direkt mot 

Sverige på samma sätt som under kalla krigets dagar. Detta fick till följd att den 

svenska nationella krigsplanläggningen under denna tidsperiod till del kom att 

avstanna. Ominriktningen medförde att Sveriges Försvarsmakt anpassades till 

att i större utsträckning fungera tillsammans med andra nationer och föra den 

svenska säkerhetspolitiska arenan långt utanför Sveriges egna gränser. NATO-

anpassningens tid var kommen och interoperabilitet1 kom att bli ett nyckelord.  

 

   I augusti 2008 tågade ryska trupper in i Sydossetien och Georgien med såväl 

markförband som stridsflyg. Sverige och resten av världen kunde överraskande 

konstatera hur snabbt den ryska militären kunde mobilisera och utan större 

förvarning gå in i ett annat land. Från den dagen har Sverige långsamt påbörjat 

att dra tillbaka den säkerhetspolitiska pendeln mer mot ett nationellt fokus igen. 

Sveriges blickar har åter börjat titta mot öst och kunnat konstatera att Ryssland 

rustar upp i ett högt tempo.  

 

   I Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD 16) går det att läsa 

att Sveriges försvarsoperationer, i händelse av väpnat angrepp, syftar till att ”… 

tillsammans med andra … vinna kriget”, alternativt ”… enskilt undvika att 

förlora”.2 Sverige kan därmed inte lita på att få hjälp av andra stater och står i 

värsta fall ensam som den lilla militära staten mot en antalsöverlägsen 

motståndare.  

   För att ”… enskilt undvika att förlora”3 i händelse av ett väpnat angrepp så 

spelar de svenska luftstridskrafterna en högst central roll och påverkar direkt de 

övriga förbandens förutsättningar.4 I händelse av ett konventionellt krig är 

                                                        
1 Interoperabilitet: ”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Uppnås genom en internationell 
standardiseringsprocess.” Försvarsmaktens definition på www.forsvarsmakten.se. 
2 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD16). Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 38. 
3 Ibid. 38. 
4 Försvarsmakten. Operativ doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 81. 
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sannolikheten stor att det är luftstridskrafterna som kommer att hålla i den 

initiala taktpinnen.5 

 

   Ett litet land som ensamt stått inför svåra utmaningar, samt nyttjat sina 

luftstridskrafter på ett framgångsrikt sätt, är Israel. Detta lilla land mötte under 

såväl Sexdagarskriget 1967 som Yom Kippur 1973 en antalsöverlägsen 

motståndare som inte bestod av en enskild stat, utan en koalition av stater. Bland 

annat Egypten, Syrien, Jordanien och Irak. Under Sexdagarskriget var det Israel 

som höll i taktpinnen och initiativet. Under Yom Kippur var rollerna de omvända 

och Israel fick slå från ett svårt defensivt läge. Israel lyckades under båda dessa 

krig såväl behålla ett vunnet initiativ, som återta ett förlorat initiativ. Båda 

gångerna mot samma antalsöverlägsna motståndare. De israeliska luftstrids-

krafterna spelade en betydande roll i dessa framgångar. 

 

   Forskning av luftmaktsteori har visat på att det råder delade meningar om 

luftmakt är en strategisk resurs eller når störst framgång på den 

operativa/taktiska nivån.6 Det de flesta luftmaktsteoretiker ändå är överens om 

är att luftmakt i huvudsak är ett offensivt vapen, samt att kontroll av luftrummet 

är en förutsättning för att kunna vinna kriget på marken.7  

 

   Problemet med den luftmaktsteori som finns idag är dess dominerande 

offensiva fokus.  De flesta luftmaktsteorier är även författade utifrån ett storstats-

perspektiv, där ett gott resursläge är mer regel än undantag. 8  Såväl 

luftmaktsteorier som tidigare forskning om luftmakt talar väldigt lite om 

luftmaktens defensiv, samt vilka möjligheter den lilla staten egentligen har att ta 

sig an en större motståndare.  

 

   En viktig anledning för Sveriges del att vetenskapligt undersöka detta 

luftmaktsteoretiska problem är att bättre försöka konkretisera den tröskeleffekt 

som det svenska försvaret eftersträvar9  samt med förhoppning om att i 

förlängningen öka Sveriges möjligheter till att som ”… enskild undvika att 

                                                        
5 Försvarsmakten. Operativ doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 47. 
6 Widén, Jerkér & Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, 255. 
7 Ibid. 250. 
8 Ibid. 245. 
9 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD16). 2. 
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förlora”10 i händelse av ett väpnat angrepp. Likt Israel under Sexdagarskriget och 

Yom Kippur, är Sveriges utgångsläge i händelse av krig inte det gynnsammaste: 

”… behöva agera i strategisk efterhand” 11 , dessutom troligen mot en 

antalsöverlägsen motståndare. En ytterst viktig resurs i det svenska 

militärstrategiska konceptet blir därmed de svenska luftstridskrafterna som 

kommer att utgöra en betydande roll i Sveriges framgångar mot en eventuell 

överlägsen motståndare.  

 

   Rådande forskningsläge påvisar brister avseende vetenskapligt grundad 

kunskap om vilka möjligheter små stater har att med luftmakt möta en 

antalsöverlägsen motståndare. Avsikten med denna undersökning är att genom 

en teoriprövande ansats undersöka hur Israel nådde framgång med sina 

luftstridskrafter under såväl Sexdagarskriget 1967 som Yom Kippur 1973. 

Verktyget för detta utgörs av Philip S Meilingers teorier om luftmakt. 

Undersökningens slutliga målsättning är att vetenskapligt kunna förklara på 

vilket sätt en liten stat kan nå framgång mot en antalsöverlägsen motståndare 

genom luftmakt.  

   Såväl Sexdagarskriget som Yom Kippur utgör två komplexa fall, som utifrån ett 

luftmaktsteoretiskt perspektiv blir väldigt intressanta att undersöka. Ett 

israeliskt perspektiv på dessa två krig medför möjlighet att studera såväl ett 

offensivt som defensivt scenario. Tidigare forskning tyder även på att Meilingers 

teorier om luftmakt verkar sakna vetenskaplig prövning, vilket gör 

undersökningens uppställning än intressantare.   

1.2. Syfte och frågeställning 

   Med hjälp av Philip S Meilingers teorier om luftmakt kommer denna 

undersökning att studera Israels nyttjande av luftmakt mot en antalsöverlägsen 

motståndare under såväl Sexdagarskriget som Yom Kippur. Undersökningens 

övergripande syfte med denna uppställning är att försöka ge en förklaring på 

följande problemställning:  

 

 

 

                                                        
10 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD16). 38. 
11 Ibid. 1. 
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Huvudfråga 

På vilket sätt kan en liten stat nå framgång med sina luftstrids-

krafter mot en antalsöverlägsen motståndare, såväl i ett offensivt 

som defensivt konventionellt krigsscenario?  

 

   Delfrågor har utarbetats som hjälp för att öka precisionen att svara på 

undersökningens huvudfråga:  

 

Delfrågor 

1. Vilka variabler i Meilingers teorier om luftmakt kan identifieras som 

gemensamma framgångsfaktorer för de israeliska luftstrids-

krafterna (IAF) utifrån ett offensivt samt defensivt utgångsläge?  

2. På vilket sätt och varför utgjorde dessa gemensamma variabler 

framgångsfaktorer för IAF under dessa två krig? 

 

1.3. Avgränsningar 

   Det finns mycket litteratur skrivet om såväl Sexdagarskriget 1967 som Yom 

Kippur 1973. På grund av den stora mängden material kommer denna 

undersökning endast att fokusera specifikt på nyttjandet av luftmakt under dessa 

två krig.  

 

För Sexdagarskriget kommer hela krigsperioden mellan 5-10 juni 1967 att 

undersökas. Yom Kippur utgörs av en tidsavgränsning som sträcker sig från 

krigets inledning den 6 oktober, till och med den 22 oktober 1973, då den första 

vapenvilan trädde i kraft. Händelserna efter den 22 oktober tillför inte denna 

studie betydande värde.   

 

   Undersökningen kommer vidare att begränsas till att endast analysera det 

israeliska perspektivet vid användandet av luftmakt, då den inledande 

problemformuleringen har den lilla staten i fokus.  

 

   Då detta är en teoriprövande undersökning ligger fokus på att endast 

undersöka en specifik luftmaktteoretiker, Philip S Meilinger, med syfte att nå 

djupare i teorianalysen.  
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1.4. Tidigare forskning  

   I detta delkapitel kommer tidigare forskning att avhandlas i syfte att skapa en 

uppfattning om vad som tidigare skrivits i det aktuella ämnet. 

 

Den totala mängden material om såväl Sexdagarskriget 1967 som Yom Kippur 

1973 är väldigt omfattande. Båda dessa krig har fått stort krigsvetenskapligt 

forskningsintresse, bland annat utifrån perspektiv såsom manöverkrigföring och 

principer om överraskning. Forskning med ren luftmaktsanknytning är inte lika 

vanligt förekommande. 

 

   Kenneth M Pollack, mellanösternexpert och tidigare analytiker vid CIA, utgör 

kategorin av forskare som gjort mer djuplodande analyser på Israels nyttjande 

av luftmakt under Sexdagarskriget. Hans huvudsakliga tes är att de israeliska 

luftstridskrafterna spelat en mycket viktig roll under Sexdagarskriget, men att de 

inte enskilt var avgörande för krigets utkomst. Vidare belyser han även 

betydelsen av den psykologiska effekt som luftmakt kan framkalla.12  

 

   Michael Oren är historieförfattare och doktorand i Mellanösternhistoria vid 

Princeton University. Hans forskning om Sexdagarskriget påvisar att luftmakt 

aldrig spelat en så avgörande roll i moderna krig som under Sexdagarskriget. 

Han belyser främst den förberedande träningens och den mycket välarbetade 

operativa planeringens betydelse för den inledande chock som det israeliska 

flygvapnet lyckades åsamka de arabiska staterna.13 

 

   Shmuel L Gordon, f.d. pilot i det israeliska flygvapnet, samt forskare och 

doktorand i Internationella relationer och Strategi, har skrivit relativt mycket om 

luftmakt med koppling mot såväl Sexdagarskriget som Yom Kippur. I sin 

forskning återkommer Gordon ofta till vikten och betydelsen av den israeliska 

nationella doktrinen. I sina studier av Yom Kippur påvisar Gordon hur de 

israeliska luftstridskrafterna inte fullt ut varit trogna sin egen doktrin. Detta var 

bland annat ett resultat av den högsta ledningens okunskap om luftmaktens 

                                                        
12 Pollack, Kenneth M. “Air Power in the Six Day War”. I Journal of Strategic Studies, 28:3, 2005, 473-503. 
13 Oren, Michael. Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East. New York: Oxford University Press, 
2002. 
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styrkor och svagheter, vilket ledde till ett felaktigt nyttjande av de israeliska 

luftstridskrafterna under vissa skeden av kriget.14 

 

   Yom Kippur har även beskyllts för att ha varit ett stort nederlag för den 

israeliska underrättelseorganisationen. Uri Bar-Joseph, professor vid Haifa 

universitetet i Israel, med bland annat underrättelsestudier som sin specialitet, 

har gjort en mycket djuplodande studie om hur det israeliska 

underrättelsearbetet gick till inför Yom Kippur. Bar-Joseph påvisar med sin 

studie att det israeliska underrättelsefiaskot inte berodde på dåliga 

underrättelser, utan på några få personer i den högsta ledning för den israeliska 

underrättelsetjänsten som vägrade tro på en arabisk attack trots uppenbara 

signaler.15  

Martin van Creveld, militärteoretiker och professor i militärhistoria och 

strategi, har utifrån sina egna teorier om luftmakt och manöverkrigföring 

studerat såväl Sexdagarskriget som Yom Kippur. Med sina egna teorier som 

verktyg påvisar Creveld hur de israeliska luftstridskrafterna under 

Sexdagarskriget genom god timing lyckades kraftsamla på rätt plats i rätt tid, 

dominera tempot samt tillsammans med andra stridskrafter angripa 

motståndarens svaga punkter. Yom Kippur däremot var ett doktrinärt 

misslyckande av Israel enligt Creveld. På grund av att de israeliska 

luftstridskrafterna inte kunde genomföra manöverkrigföring som planerat ledde 

det till att såväl tempot som synergin med markförbanden gick förlorad.16  

   Dagens kanske mest inflytelserika luftmaktsteoretiker, John Warden III, har 

även studerat dessa två krig. Warden gör inga djupare analyser av krigen, utan 

använder dem mer i syfte att exemplifiera sina egna teorier om luftmakt. Genom 

sina teorier om luftherraväldets betydelse menar Warden att en stat aldrig 

vunnit ett krig utan att dominera och kontrollera luftarenan. 17  För att 

exemplifiera denna teori återkopplar han bland annat till Israels nyttjande av 

luftmakt i inledningen av Sexdagarskriget.18 Warden tar även upp Yom Kippur 

som exempel när han beskriver sin syn på strategiska attacker, där den militära 

                                                        
14 Gordon, Shmuel L. “The air force and the Yom Kippur War: New lessons”. I Israel Affairs, 6:1, 1999, 221-237. 
15 Bar-Joseph, Uri. The Watchman Fell Asleep: The Surprise of Yom Kippur and its Sources. Albany: State University of New 
York Press, 2005. 
16 van Creveld, Martin et al. Air Power and Manouver Warfare. Maxwell Air Force Base: Air University Press, 1994, 183-
185. 
17 Warden, John III. The Air Campaign: Planning for combat. Washington: National Defense University Press, 1988, 13. 
18 Ibid. 16. 
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betydelsen av ett mål kan vara marginell, men ändå medföra effekter som kan 

vara avgörande för kriget på strategisk nivå.19  

1.4.1. Summering tidigare forskning 

   Det finns relativt många som intresserat sig för att studera luftmaktens 

betydelse såväl under Sexdagarskriget som Yom Kippur. Men utifrån rådande 

forskningsläge verkar det saknas en jämförelse dessa två krig emellan, som ur ett 

luftmaktsteoretiskt perspektiv kan förklara Israels framgångar. 

   Den kanske tydligaste jämförelsen som hittats avseende nyttjande av luftmakt 

under dessa två krig, är en artikel i Israel Affairs från 2010, skriven av David 

Rodman. Rodman är en flitig författare om konflikterna mellan Israel och de 

arabiska staterna och jämför i sin artikel såväl det israeliska flygvapnets 

framgångsfaktorer som deras misstag under båda dessa krig. Han har dock ingen 

militärteoretisk grund som han baserar sina slutsatser på utan de verkar enbart 

baseras på rena fallstudier.20  

   Exempel i detta kapitel har även visat på att luftmaktsteoretiker visat intresse 

av att studerat dessa två krig. Men samtidigt verkar det saknas rena 

teoriprövande ansatser med luftmaktsteori i fokus, som har koppling till båda 

dessa krig. Problemet med luftmaktsteoretikernas egna studier är att de ofta 

genom strategiska val nyttjar historia för att påvisa och styrka sina egna teorier. 

Objektiviteten kan därmed ifrågasättas.  

   Med återkoppling till problemformuleringen blir det högst intressant att 

genom en teoriprövande undersökning försöka förklara på vilket sätt Israel 

nådde framgång med sina luftstridskrafter under de två krigen, Sexdagarskriget 

och Yom Kippur. 

1.5. Definitioner och Centrala begrepp 

   Detta delkapitel kommer beskriva de mest centrala begreppen som 

förekommer i denna uppsats. Detta i syfte att underlätta förståelsen för den som 

läser och tar del av denna uppsats.  

 

                                                        
19 Warden, John III. The Air Campaign: Planning for combat. Washington: National Defense University Press, 1988, 37. 
20 Rodman, David. “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”. I Israel Affair, 16:2, 
2010, 219-233. 
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Luftmakt: förmågan att projicera makt och inflytande från luften och rymden för 

att uppnå strategiska, operativa och taktiska målsättningar.21 

 

Kontroll av luftrummet: en nyckelförutsättning för att skapa handlingsfrihet 

att uppnå taktiska, operativa och militärstrategiska mål. Det finns olika grader av 

kontroll av luftrum: fördelaktigt luftläge, luftöverlägsenhet och luftherravälde.22  

Defensiv: ”En defensiv inriktning innebär att försöka skapa bättre förutsättningar 

avseende tid, plats och styrkor eller förhindra att situationen förvärras”23.  

Offensiv: ”En offensiv inriktning innebär att ta initiativet avseende tid, plats 

och/eller styrkor i syfte att nå ett avgörande på egna villkor”.24  

Tröskeleffekt: att verka krigsavhållande. ”Tröskel skapas genom att kostnaderna 

för angrepp är orimliga för angriparen” .25 

CAS: Close Air Support – luftunderstöd i direkt anslutning till egna trupper.26  

 

IAF: Israeli Air Force. 

 

IDF: Israeli Defence Force.  

1.6. Disposition 

   Uppsatsen är indelad i sju stycken huvudkapitel. Det första kapitlet är en 

introduktion som beskriver den problemformulering som undersökning vilar på. 

Därefter behandlas uppsatsens syfte och frågeställning, följt av undersökningens 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med att redovisa rådande forskningsläge samt 

definiera undersökningens mest centrala begrepp. 

 

   Kapitel två behandlar teoridelen av denna undersökning. Den börjar med att 

ge en kort sammanfattning av luftmaktens historia för att sätta in teorivalet i en 

större kontext och därmed skapa en bättre helhetsförståelse för läsaren. Därefter 

fortsätter en motivering och beskrivning av teorival samt vilka teorier som valts 

                                                        
21 Meilinger, Philip S. Airwar: theory and practice. Portland: Frank Cass Publishers, 2003, 1.  
22 Försvarsmakten. Operativ doktrin. 49-50. 
23 Ibid. 63. 
24 Ibid. 62. 
25 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD16). 2. 
26 Ibid. 55. 
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bort. Avslutningsvis kommer avgränsningar kopplade till vald teori att beskrivas 

och motiveras.  

 

   Kapitel tre beskriver de metoder som avses användas för att genomföra 

undersökningen. Kapitlet börjar med att beskriva den övergripande 

forskningsdesignen. Därefter följer motiv till vald metodik, dess för- och 

nackdelar, samt en redogörelse för det analysverktyg som kommer att användas. 

Slutligen sker en diskussion kring det källmaterial som valts ut för 

undersökningen.  

 

   Kapitel fyra beskriver den empiri som ligger till grund för denna 

teoriprövande undersökning. I två separata delkapitel beskrivs luftkriget under 

såväl Sexdagarskriget 1967 som Yom Kippur 1973. Fokus kommer ligga på det 

israeliska perspektivet samt med relevans mot undersökningens 

forskningsfrågor. 

 

   Kapitel fem kommer innefatta själva analysen av empirin kopplat till den valda 

teorin. Till en början redovisas resultatet av analysverktyget. Detta resultat 

kommer mynna ut i en jämförelse mellan de två krigen som i sin tur möjliggör en 

djupare analys av respektive delteoris giltighet. Efter denna resultatredovisning 

och djupanalys, görs en återkoppling av resultatet till undersökningens 

delfrågeställningar. Till sist sker en återkoppling till undersökningens 

huvudfråga som kommer utgöra undersökningens slutgiltiga resultat och 

slutsats.  

 

   Kapitel sex kommer präglas av en slutdiskussion som återkopplar och 

reflekterar över arbetsmetodiken i undersökningen. Vidare kommer betydelsen 

av undersökningens resultat att diskuteras och slutligen kommer förslag på 

fortsatt forskning delges.  

 

   Kapitel sju utgörs av en käll- och litteraturförteckning. 
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2. Teori 

2.1. Luftmaktsteori och dess historia 

   Vad är luftmakt? En vanlig definition av luftmakt är förmågan att projicera 

makt och inflytande från luften och rymden för att uppnå strategiska, 

operationella och taktiska målsättningar.27 

 

   Luftmaktens födelse kan sägas härstamma från tiden innan första världskriget 

då ballonger nyttjades främst för att genomföra spaningsföretag, målutpekning 

och bedömningar av verkan mot mål. Med ballonger kunde man även genomföra 

väldigt primitiva bombföretag genom att fälla mindre bomber för hand. När väl 

flygplan började utvecklas var steget inte långt till att rena strider i luftarenan 

började utvecklas. I början utkämpades strider i luften med endast pistoler som 

vapen. Det dröjde inte länge innan flygplanen utrustades med kulsprutor och 

skyttar. Genom att integrera kulsprutan i propellern kunde skytten sedan 

exkluderas och piloten kunde nu själv avfyra rakt fram i färdriktningen. Det var i 

detta skede i historien som luftstridstaktiken började utvecklas och begrepp som 

luftherravälde började få betydelse för krigets utveckling.28 

 

   Tiden direkt efter första världskriget kan i generella drag definieras som den 

tid då luftmaktsteori föddes. Den mest uttalade pionjären inom luftmaktsteori 

anses vara Giulio Douhet, italiensk general, som 1921 kom ut med sina mest 

berömda teorier kring luftmakt, Il Dominio dell'Aria. Han kom att beskriva 

luftmakt som offensiv i sin natur och betonade i princip den psykologiska 

effekten av luftmakt som större än den rent fysiska effekten.29 Den offensiva 

naturen har sedan Douhets dagar levt kvar inom luftmaktsteorin som ett starkt 

karakteristiskt drag för de flygande stridskrafterna.  

 

   Tiden från luftmaktsteorins födelse och ända fram till idag har främst präglats 

av debatt kring om luftmakt har störst effekt som strategisk fristående resurser 

eller som understöd till mark- och sjö arenan på operativ/taktisk nivå.30 

                                                        
27 Meilinger. Airwar: theory and practice. 1. 
28 van Creveld, Martin. “The Rise and Fall of Airpower”. I A History of Air Warfare. Olsen, Andreas. Washington D.C.: Books, 
2010, 351-352. 
29 Meilinger, Philip S. Airmen and air theory: A review of the sources. Maxwell Air Force Base: Air University Press, 2001, 
104. 
30 Widén, Jerkér & Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, 255. 



Mj Joakim Saviniemi 2016-06-08 
HSU 16-18 
 

13 

Dessutom råder en parallell meningsskiljaktighet om vilka målval som gör att 

man vinner krig. Den dominerande sidan utgörs av luftmaktsteoretiker som 

anser att det är inom den strategiska nivån luftmakt gör störst nytta. Men det 

finns även de som tror mer på att det är på den operativa/taktiska nivån som 

luftmaktens styrka ligger. Här går åsikterna tydligt isär och delar därmed in 

luftmaktsteorin i två typer av läger. 

 

   Den moderna tidens kanske två mest framstående luftmaktteoretiker 

representerar just dessa två kategorier av luftmaktstänkare: John Warden III och 

Robert A Pape. Det strategiska kontra det operativt/taktiska. Warden har ett 

större strategiskt fokus på luftmakt. Han beskriver motståndaren som ett 

system, som genom noga planerad strategisk bombning kan bekämpas genom att 

framkalla en systemkollaps.31 Han trycker även på betydelsen av att skapa denna 

systemkollaps med hjälp av parallell bekämpning från luften genom att med 

luftmakt verka simultant på alla krigets nivåer (strategisk, operativ och taktisk 

nivå). Pape däremot betonar i sin teori om förnekande strategi vikten av 

gemensamma operationer, där luftmakt fungerar bäst som en understödjande 

stridskraft på operativ/taktisk nivå.32 

 

   Det är i detta skede av luftmaktsteorins historia som vi befinner oss i just nu. 

2.2. Vald teori samt bortvalda teorier 

   Denna teoriprövande ansats kommer endast behandla luftmakt och därmed 

endast luftmaktsteoretiker. Val av luftmaktsteori baseras främst på två variabler:  

 

 Avsikten är att undersöka giltigheten hos en nutida teoretiker, 

 samt pröva en relativt outforskad teori. 

 

   Kopplat till det första kriteriet, så har automatiskt tidiga luftmaktsteoretiker 

som Douhet, Mitchell och Trenchard avgränsats bort. Deras tankar om luftmakt 

kom till under en tidsperiod då de flygande stridskrafterna fortfarande var under 

stor utveckling. Av de nutida luftmaktsteoretikerna har storheter som John 

Warden III och Robert A Pape avgränsats bort. Dessa herrars teorier kan inte 

                                                        
31 Warden III, John. “Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, I Security studies, 7:2, 1997, 
172-190. 
32 Pape, Robert A. Bombing to win: air power and coercion in war. New York: Cornell University Press, 1996, 69-70. 
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klassas direkt som outforskade i vetenskapliga sammanhang och kan därmed 

inte kategoriseras in under det andra kriteriet.  

 

   Valet föll på Philip S Meilinger. Han är en luftmaktsteoretiker som kan ställa sig 

till den mer moderna skaran av luftmaktstänkare. Han är även en högt ansedd 

och ofta citerad teoretiker i luftmaktsammanhang, men som inte verkar fått sina 

teorier vetenskapligt prövade.  

 

   Meilinger har skrivit många böcker och artiklar om såväl luftmakt, 

luftmaktsteori som luftmaktens historia. Denna uppsats kommer endast att 

behandla Meilingers teorier om luftmakt som baseras på hans bok 10 

Propositions regarding Airpower. I den beskriver Meilinger, vad han anser vara 

tio betydande faktorer att ta hänsyn till vid tillämpning av luftmakt.33 En analys 

av alla hans tio punkter, kopplade såväl till Sexdagarskriget som Yom Kippur, 

kommer inte inrymmas i formatet av denna undersökning. Resultatet skulle 

riskera att bli allt för ytlig och därmed få en svagare vetenskaplig grund att stå 

på. Därför kommer utvalda delar av Meilingers teorier att avgränsas och 

operationaliseras. Detta även i syfte att på bästa sätt passa formatet för denna 

undersökning. Med operationalisering menas att gå från det generella till det 

konkreta, i detta fall med syfte att göra det generella mer mätbart.34  

2.3. Operationalisering av teori 

   Detta delkapitel kommer att beskriva vilka delar av Philip S Meilingers teorier 

om luftmakt som undersökningen kommer att analysera. Vidare kommer även 

en operationalisering av varje utvald teoridel att beskrivas. Operationaliseringen 

syftar till att ta fram mer hanterbara och mätbara variabler ur respektive 

teoridel, som sedan kommer att utgöra stommen för ett analysverktyg. En 

variabel kan utgöras av specifika kännetecken eller egenskaper.35  

2.3.1. Avgränsning av delteorier 

   Meilingers tio punkter i hans bok 10 Propositions regarding Airpower kommer 

hädanefter att benämnas som tio delteorier för att separera dem på ett tydligare 

sätt. Som tidigare nämnts kommer inte denna undersöknings format att 

                                                        
33 Meilinger, Philip S. 10 propositions regarding Air Power. Maxwell Air Force Base: School of Advanced Airpower Studies, 
1995. 
34 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2003, 44. 
35 Ibid. 139. 
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inrymma en djupare analys av samtliga tio delteorier. Därför har två specifika 

delteorier valts ut. Dessa två delteorier är utvalda med följande motivering och 

kommer strax att redovisas:  

 

 De har vissa unika inslag i sina formuleringar vilket skiljer dem från andra 

luftmaktsteoretikers tankar.  

 De är även utvalda utifrån relevans, med koppling till problem-

formulering och frågeställningar.  

 

De övriga åtta delteorier som avgränsats bort motiveras enligt följande: 

 

 Meilingers delteori om betydelsen av luftherravälde 36  är något som 

uteslutits då i princip samtliga luftmaktsteoretiker är översens om 

luftherraväldets övergripande betydelse för kriget. 

 Meilingers delteori om luftmakt som inneboende strategisk resurs37 har 

många likheter med tidiga teoretiker som Douhet och Trenchard, samt 

mer nutida teoretiker som Warden. 

 Meilingers delteori om parallella operationer38  har uteslutits ur denna 

undersökning då den har många likheter med Wardens teorier.  

 Meilinger menar i en av sina delteorier att teknologi och luftmakt är nära 

integrerade med varandra. 39  Då denna undersökning har ett fokus på att 

undersöka det övergripande nyttjandet av luftstridskrafter, har de 

teknologiska jämförelserna uteslutits.  

 Meilingers delteorier om att luftmakt inkluderar såväl rymdindustri som 

kommersiell luftfart, samt precisionsbombers betydelse40, har valts bort på 

grund av att dessa inte är applicerbara på ett representativt sätt till den 

aktuella tidsperioden som undersöks.  

 Slutligen de två återstående delteorierna, targeting och underrättelser, 

                                                        
36 Meilinger. 10 propositions regarding Air Power. 1. 
37 Ibid. 1. 
38 Ibid. 2. 
39 Ibid. 2. 
40 Ibid. 2. 



Mj Joakim Saviniemi 2016-06-08 
HSU 16-18 
 

16 

samt att luftmakt bör styras centralt 41 , har vissa gemensamma 

beröringspunkter med de två delteorier som undersökningen valt att 

analysera. För att minska risk för upprepningar kommer inte dessa två 

delteorier att undersökas separat. 

2.3.1. Utvalda delteorier samt variabler 

   Nu följer en sammanfattning av de två utvalda delteorierna samt en 

redovisning av vilka variabler som kommer utgöra grunden för undersökningens 

analysverktyg. 

 
Meilingers Delteori 1: 

Luftmakt är i huvudsak ett offensivt vapen. 
 

   Luftmaktens offensiva natur genomsyras av dess inneboende egenskaper i 

form av hastighet, räckvidd och flexibilitet som i sin tur medför möjlighet till stor 

utbredning.  

 

   Offensiv kraftsamling kan medföra enorm förödelse för en motståndare och 

därmed skapa goda förutsättningar för en anfallare att vinna kampen om 

initiativet. Hög beredskap är ytterligare en nyckelfaktor för att överhuvudtaget 

lyckas behålla ett initiativ i ett luftkrig. Det finns inte tid för mobilisering på 

samma sätt som för markstridskrafter. Att vänta ut en motståndares strategi och 

agera utefter det, medför att initiativet går förlorat. 

   Synen på reserver inom luftmakt är något som skiljer Meilinger från bl.a. John 

Warden III teorier.42 Meilinger menar på att luftkrig handlar om så pass snabba 

förlopp att man endast i undantagsfall bör hålla med reserver, och därmed i de 

allra flesta fall kraftsamla alla resurser i tid och rum. 

 

   I motsats till markförband behöver luftstridskrafterna betydligt större resurser 

i en defensiv roll än i en offensiv. Omvända förhållanden råder i luftmaktfallet. 

Orsaken är den operativa miljön som är transparent. Det existerar inga naturliga 

hinder som medför ett förstärkt defensivt skydd. Himlen saknar även flanker 

                                                        
41 Meilinger. 10 propositions regarding Air Power. 1-2. 
42 Warden, John III. The Air Campaign: Planning for combat. Washington: National Defense University Press, 1988, 124-
125. 
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eller fronter. En försvarare har därmed liten chans att kanalisera en fiende på ett 

förutsägbart sätt så att dess försvar kan vara mer effektivt.43 

 

   Utifrån denna första delteori har följande variabler konstruerats i syfte att göra 

teorin mer konkret och mätbar.  

 

Variabler 

 Ett effektivt sätt att skapa initiativ är genom kraftsamling. 

 Hög beredskap är en viktig förutsättning för att behålla initiativ. 

 Att hålla med reserver är ineffektivt. 

 En hållbar defensiv kräver antalsöverlägsenhet. 

 
Meilingers Delteori 2: 

Genom att dominera den fjärde dimensionen (tid), 
skapar luftmakt fysisk och psykologisk chock. 

 
   Luftmakt är det mest effektiva medlet att dominera tiden med i modern 

krigföring på grund av sin specifika förmåga att kraftsamla och komprimera 

händelser. Tid handlar i detta sammanhang om timing och synkronisering. 

Luftmakt producerar chock genom dess förmåga att koncentrera all kraft till en 

specifik tidpunkt. Om luftmakt används sekventiellt, uteblir chockeffekten.  

 

   Liksom luftmaktpionjären Douhet, framhåller Meilinger den psykologiska 

faktorn som överordnad den fysiska. Genom luftmaktens starka förmåga till 

rörlighet, tempoväxling och timing kan man effektivt både förvirra och 

desorientera en motståndare. Dessa egenskaper hos luftmakt är väsentliga för 

att skapa psykologisk chock. En motståndare ställs inför svåra psykologiska 

påfrestningar genom att ständigt tvingas reagera istället för att agera. Genom att 

komma innanför motståndarens beslutscykel skapar man ett stort psykologiskt 

övertag. Denna psykologiska effekt kan ersätta ren fysisk massa såsom 

eldkraft.44 Dessa tankar har paralleller med den beslutscykel som John Boyd tog 

fram under Koreakriget. Boyd började studera luftstrider på stridsteknisk nivå 

och fann att nyckeln till framgång var att agera snabbare än sin motståndare 

såväl på det fysiska som psykologiska planet.45 Meilinger har genom sin teori höjt 

                                                        
43 Meilinger. 10 propositions regarding air power. 15-19. 
44 Ibid. 28-33. 
45 Meilinger. Airmen and air theory: A review of the sources. 141-142. 
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upp denna tillämpning av beslutscykeln från stridsteknisk nivå hela vägen upp till 

operativ/strategisk nivå. 

 
   Utifrån denna andra delteori har följande variabler konstruerats i syfte att göra 

teorin mer konkret och mätbar.  

 
Variabler 

 Psykologisk chock är överordnad fysik chock.  

 Psykologisk chock skapas genom kraftsamling. 

 Psykologisk chock är en förutsättning för att skapa/återta initiativ. 

 Timing och tempoväxling tvingar motståndare att reagera istället för att 

agera. 
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3. Metod 

3.1. Övergripande forskningsdesign 

   Huvudmetoden i denna undersökning är en teoriprövande fallstudie. Varför den 

teoriprövande metoden valts istället för den teorikonsumerande, är för att 

avsikten med denna undersökning är att sätta den aktuella teorin i centrum. 

Syftet med en teoriprövande studie är att undersöka ifall en teori stärks, ifall den 

försvagas, eller om en teori visar sig mer framgångsrik än en annan.46 Genom 

kvalitativ textanalys kommer större djup- och helhetsförståelse skapas för 

empirin, samt strukturera upp den så att den blir mer hanterbar.47  

 

   Undersökningen kommer även att ha en deduktiv ansats, att giltigheten för 

generella påståenden testas med empirisk data. Man går från det generella till 

det konkreta.48 Genom en deduktiv ansats möjliggörs en bra operationalisering 

av Meilingers teorier till mätbara variabler som sedan kommer utgöra grunden 

för en jämförande fallstudie enligt ”minst olika-design”. Syftet med ”minst olika-

design” är att undersöka ifall ” … värdet på den beroende variabeln är det samma 

för de båda fallen”.49  Om värdet visar sig vara samma för båda fallen kan 

giltigheten för den specifika delen av teorin anses stärkt.50 Slutligen kommer 

respektive teoridel analyseras var för sig utifrån det resultat som 

variabelmätningen utmynnat i. 

 
   Schematisk beskrivning av övergripande forskningsdesign enligt figur 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan, 2. [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003, 40. 
47 Johannessen. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 72, 106. 
48 Ibid. 35. 
49 Esaiasson. Metodpraktikan. 114. 
50 Ibid. 114. 
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Figur 1. 51   

Forskningsdesign 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. För- och nackdelar med valda metoder 

3.2.1. Kvalitativ textanalys 
   Det som främst kännetecknar kvalitativ textanalys är tolkningsprocessen. 

Genom tolkningsprocessen skapas en större djupförståelse som i sin tur skapar 

en större helhetsförståelse.52 Metoden har även som avsikt att komprimera, 

systematisera och strukturera upp datamaterial så att det blir mer hanterbart 

och därmed mer analyserbart.53 Dessa metodmässiga egenskaper är vad denna 

undersökning eftersöker för att kunna tolka och operationalisera vald teori, ta 

                                                        
51 Författarens egen design, specifikt framtagen för denna undersökning. 
52 Johannessen. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 72. 
53 Ibid. 106. 
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fram empiri, strukturera upp händelseförlopp samt ge en så korrekt bild av 

skeenden som författarens tolkningsförmåga förmår att frambringa.  

 

   Nackdelen med kvalitativ textanalys ligger till del i metodens karaktär, 

nämligen själva tolkningsprocessen. Eftersom metoden bygger på författarens 

tolkningsskicklighet tillåter den mer än en giltig förklaring.54 Detta är såväl en 

styrka som svaghet hos metoden. Egna erfarenheter och övertygelser kan få en 

påverkan vid tolkning av data.55 En annan del som kan medföra problem är 

materialet som valts för denna undersökning, ifall det är tillräckligt bra för att 

skapa en rättvis empiri.  

3.2.2. Fallstudie 
   De två typfallen, Sexdagarskriget 1967 samt Yom Kippur 1973, har varit ett 

strategiskt val, vilket även är en viktig del av metoden för jämförande 

fallstudier.56 Valet är baserat på följande kriterier:  

 

 Avsikten är att undersöka den lilla statens möjligheter mot en större 

motståndare i ett konventionellt scenario.  

 Luftmakt ska ha haft en betydande roll i utvecklingen av de fall som 

undersöks.  

 Trots luftstridskrafternas offensiva natur, är defensiven en viktig 

komponent i undersökningen: avsikten är att kunna jämföra luftmaktens 

nyttjande i ett offensivt respektive defensivt scenario.   

 

   Det som gör just dessa två typfall än intressantare är att i princip samma 

motståndare ställdes mot varandra under båda krigen. Undersökningen kan 

därmed liknas vid ett slags teoretiskt krigsspel. Endast de initiala rollerna var 

ombytta under respektive konflikt: offensivt kontra defensivt. 

 

   Fallstudier är verktyget som kommer hjälpa denna undersökning att bedöma 

validiteten hos den utvalda teorin. Metoden passar även bra för småskalig 

forskning då man kan koncentrera sig på några få fall och på så sätt skaffa sig 

djupare kunskaper. Ytterligare en stark sida med fallstudier är att den tillåter 

                                                        
54 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. [rev.] 
uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 417. 
55 Ibid. 418. 
56 Esaiasson. Metodpraktikan. 111. 
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författaren att använda en rad olika källor.57 En av nackdelarna ligger i den 

tekniska delen, nämligen vilken data som valts ut att ingå i undersökningen och 

vilken data som kan lämnas utanför.58  

3.2.3. Jämförande design (minst olika-design) 
   Avsikten med denna undersökning är inte endast att bekräfta eller dementera 

en teori utifrån två specifika fall, utan även att undersöka om samband och 

framgångsfaktorer kan identifieras hos den valda teorin som är giltig såväl i ett 

offensivt som defensiv scenario. Den jämförande minst olika-designen hjälper att 

på ett konkret sätt jämföra beroende variabler för olika fall. 

 

   Metoden är kraftfull då den empiriska prövningen indirekt leder till dubbla 

syften: den stärker tilltron till prövad teori samtidigt som den försvagar tilltron 

till alternativa teorier. Det är samtidigt en riskfylld metod. Ifall metoden inte får 

något positivt utfall av den empiriska prövningen riskerar såväl författaren som 

läsaren att lära sig väldigt lite av själva undersökningen.59 

3.3. Analysverktyg 

   Följande exempelmatris (figur 2) kommer att utgöra det huvudsakliga 

analysverktyget för denna undersökning. Delteorierna i denna matris utgörs av 

de utvalda (avgränsade) delarna av Meilingers tio påståenden om nyttjande av 

luftmakt. Variablerna utgör operationaliseringen av varje delteori för att göra 

dessa mer konkreta och mätbara. Variablernas mätpunkter representeras av de 

två typfallen, Sexdagarskriget samt Yom Kippur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
57 Denscombe. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 103. 
58 Ibid. 104. 
59 Esaiasson. Metodpraktikan. 115. 
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Figur 2. 60   

Exempelmatris analysverktyg 
 

Delteori 1 
Luftmakt är i huvudsak ett offensivt vapen. 

Variabler Sexdagarskriget 1967 Yom Kippur 1973 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Delteori 2 
Genom att dominera den fjärde dimensionen (tid), 

skapar luftmakt fysisk och psykologisk chock. 
Variabler Sexdagarskriget 1967 Yom Kippur 1973 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

3.4. Material och källkritik 

   Källkritik kan kort sammanfattas som trovärdigheten i det material man avser 

undersöka, ifall det kan finnas tendenser i materialet som medför att dess 

sanningshalt har blivit påverkat.61  

3.4.1. Valt material 
   I syfte att få en objektiv beskrivning av luftkriget under såväl Sexdagarskriget 

1967 som Yom Kippur 1973, har rent självbiografiskt material undvikits då de 

riskerar att ha en tendens och därmed vara vinklade. Nackdelen är att man 

tappar i närhet mot de händelser som avses studeras, men vinner 

förhoppningsvis i objektivitet. Därför har denna undersökning utgått från 

sekundära och berättande källor på de två krigen, av vad som bedömts vara 

erkända forskare och författare med Mellanöstern, Israel, Strategi och 

                                                        
60 Författarens egen design, specifikt framtagen för denna undersökning. 
61 Esaiasson. Metodpraktikan. 306. 
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Militärteori som sina expertisområden. Bedömningen av författarna är även 

baserat på att ingen direkt orsak kunnat identifieras till att dessa författare har 

intresse av att vara tendensiösa. De representeras av, och är publicerade av i 

huvudsak väl ansedda förlag.  

 

   Avsikten har varit att försöka titta brett i valet av material. Empirin för 

Sexdagarskriget 1967 utgår främst från följande tre författare: Kenneth M 

Pollack62, Michael Oren63 och Simon Dunstan64. Dessa författare är olika på många 

sätt, men kompletterar samtidigt varandra bra och skapar en god grund för 

triangulering av data. Med triangulering avses att jämföra data från olika 

informationskällor och därmed kontrollera dess trovärdighet.65 Pollack står för 

den mer analytiska delen av materialet, medan Oren och Dunstan är mer 

berättande. Orens bok beskriver hela kriget på ett uttömmande sätt och att valet 

föll på honom specifikt berodde även på hans mer detaljerade beskrivning av 

själva luftkriget. Dunstans bok kompletterar övrig litteratur om Sexdagarskriget 

på ett bra sätt genom sitt mer schematiska sätt att beskriva händelseförlopp.  

 

   Empirin för Yom Kippur 1973 utgår bland annat från Edgar O´Ballance 

material. Han är en tidigare brittisk militärjournalist och flitig författare om 

Internationella relationer samt Strategi. Tidigare nämnda Pollack har bland 

annat använt honom som referens för Sexdagarskriget. O´Ballance beskriver 

luftkriget under Yom Kippur på ett strukturerat och detaljerat sätt och ger även 

en utförlig beskrivning av såväl teknik som taktikanpassningar från krigets båda 

parter66. Även Martin van Crevelds material har använts för kontroll och 

komplettering av O´Ballance beskrivningar. Crevelds fokus på luftmakt och 

manöverkrigföring medför även att hans material har starka kopplingar till de 

delteorier som analyseras i denna uppsats.67 Chaim Herzog, tidigare general, 

politiker och Israels sjätte president, utgör ytterligare en detaljerad källa för 

kontroll av händelseförlopp. Herzog inkluderar även mer analytiska inslag i sitt 

berättande.68  

 

                                                        
62 Pollack. “Air Power in the Six Day War”. 471-503. 
63 Oren. Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East. 2002. 
64 Dunstan, Simon. The Six Day War 1967: Sinai. Oxford: Osprey Publishing, 2009. 
65 Denscombe. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 222. 
66 O´Ballance, Edgar. No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. Novato California: Presidio, 1991. 
67 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 1994. 
68 Herzog, Chaim. The War of Atonement. London: Weidenfield and Nicolson Ltd, 1975. 
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   För ytterligare triangulering och kritiskt granskande av båda typfallen har även 

vetenskapliga artiklar använts. Artiklarna har den gemensamma nämnaren att 

de studerat de israeliska luftstridskrafternas nyttjande under båda dessa krig. 

3.4.2. Validitet och reliabilitet: Källkritiska problem 

   Med validitet menas giltighet eller relevans. Validiteten ställer frågan om man 

de facto mäter det man avser mäta i undersökningen.69 Reliabilitet står för 

tillförlitligheten i det material som undersöks, och väcker frågan om hur korrekt 

materialet beskriver ett specifikt fenomen.70 

 

   De källkritiska problem som finns i materialet som valts ut till denna 

undersökning, är främst närheten till de typfall som utgör undersökningens 

empiri. Detta beror delvis på egna aktiva val som beskrevs i förra delkapitlet. 

Exempelvis har självbiografiskt material valts bort i förhoppning om att vinna i 

objektivitet.  

 

   För att få en bättre djupförståelse för Israels aktiva val av strategi och taktik, 

hade det varit väldigt intressant och önskvärt att studera deras doktriner för den 

aktuella tidsperioden. Detta hade tyvärr blivit alldeles för tidsödande för denna 

nivå av uppsats. Även de språkliga problem som översättning och tolkning 

medför hade riskerat att ge en missvisande bild av deras doktriner.  

 

   Trots den tidigare motiveringen och bedömning av valda författare, finns alltid 

risk för att de har en viss tendens och därmed inte är opartiska i sin egen 

tolkning av krigen. Detta medför att ett kritiskt förhållningssätt till all den 

litteratur som valts, oavsett författare, måste vara genomgående. Det kritiska 

förhållningssättet är ändå en del av det metodval som gjorts i form av kvalitativ 

textanalys. 

 

   Med koppling till vald teori och undersökningens analysverktyg, känns 

validiteten hos det empiriska materialet tryggat för att undersökningen ska 

kunna mäta rätt saker. De största riskerna ligger främst i det empiriska 

materialets reliabilitet, det vill säga hur tillförlitligt är det data som 

                                                        
69 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 47. 
70 Ibid. 28. 
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undersökningens empiri baseras på. Materialet är redan motiverat som 

trovärdigt, men kan aldrig garanteras till hundra procent. 

 

   Trots de källkritiska problemen som beskrivits bedöms valet av material vara 

relevant för att pröva den aktuella teorin. Om exempelvis inte kvantitativa siffror 

riktigt stämmer i alla avseende har mindre betydelse för slutresultatet av denna 

undersökning.  
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4. Empiri 

4.1. Beskrivning av luftkriget under Sexdagarskriget 1967. 

   På morgonen den 5 juni 1967 startade Fouga Magister jetflygplan från en av 

Israels baser ut mot Medelhavet för att simulera rutinuppdrag som vanligtvis 

genomfördes av det israeliska flygvapnets (IAF) Mirage flygplan. Under total 

radiotystnad startade tio minuter senare ungefär tvåhundra av IAF:s mer 

kvalificerade attackplan såväl norrut som söderut. Utflygningarna skedde på 

lägsta höjd för att undgå radarupptäckt. Målet var de Egyptiska flygbaserna.71 

Efter nästan sju års planering hade IAF nu aktiverat Operation Moked.72  

 

   IAF hade under lång tid genomfört rutinmässiga gryningsstarter ut mot 

Medelhavet. Återflygningarna till respektive hemmabas genomfördes alltid på 

lägsta höjd, under den arabiska luftbevakningens radartäckning. IAF hade genom 

detta förfarande skapat en normalbild för de arabiska staternas luftbevakare.73  

 

   Under stort hemlighetsmakeri hade IAF även övat mot modeller av de 

egyptiska flygbaserna, realistiska modeller som Israel byggt ute i öknen. Även 

den israeliska underrättelseorganisationen hade under lång tid varit mycket 

aktiva och effektiva i sitt arbete med att samla in data på tänkta attackmål.    

Tidpunkten för den initiala attacken var mycket medvetet utvald. Klockan 08.45 

skulle det egyptiska flygvapnets rutinmässiga morgonpatrullering precis ha 

landat. Beredskapen var som allra lägst vid denna tidpunkt. IAF lämnade endast 

tolv stycken av sina drygt tvåhundra kvalificerade stridsflygplan för att skydda 

luftrummet över Israel. Ett mycket riskfyllt val.74 De kraftsamlade därmed nästan 

hela sitt Flygvapen mot högt prioriterade mål på den egyptiska sidan.75  

 

   Operation Moked speglade mycket av IAF:s kultur och karaktär: överraskning, 

kraftsamling, enkelhet, snabba operationsförlopp och slutligen kvalitet framför 

kvantitet. De hade länge strävat efter att skapa högkvalitativa piloter, en 

högaktuell underrättelsekedja, punktlig och effektiv krigsplanläggning, samt en 

                                                        
71 Oren. Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East. 170. 
72 Shmuel, Gordon L. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. I A History of Air Warfare. Olsen, Andreas. 
Washington D.C.: Potomac Books, 2010, 132. 
73 Dunstan. The Six Day War 1967: Sinai. 30. 
74 Oren. Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East. 171. 
75 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 165. 
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effektiv logistikkedja för underhåll av flygplan.  IAF ställdes den 5 juni 1967 mot 

en motståndarkoalition (Egypten, Syrien, Jordanien och Irak) som totalt 

förfogade över tre gånger så många stridsflygplan och sju gånger så mycket 

luftvärn. Detta medförde att IAF inte hade resurser att slå ut alla länders flygplan 

i en första våg. Man fokuserade därför i inledningen på Egypten som utgjorde det 

största hotet.76  

 

   Varje flygformation kom att genomföra ett bombanfall samt upprepade anfall 

med automatkanon för att hinna slå ut så mycket flygplan och luftvärnssystem 

som möjligt. Piloterna sparade även 1/3 av sin ammunition samt sitt bränsle ifall 

de tvingades till att engagera sig i rena luftstrider under återflygningen. Genom 

snabb omladdning och bränslepåfyllning av flygplan mellan varje pass, kunde 

IAF hålla ett konstant högt tempo och tryck mot Egypten.77 Det höga tempot 

medförde även att IAF kunde behålla det initiativ som de byggt upp genom sin 

överraskande första attack.78  

 

   IAF hade planerat för två upprepade stora attackvågor på morgonen den 5 juni. 

Då varken det syriska eller jordanska flygvapnet börjat agera efter att den första 

attackvågen mot Egypten var klar, bestämde sig IAF för att aktivera även en 

andra attackvåg enligt plan.79 På tre timmar hade IAF förstört nästan trehundra 

egyptiska flygplan. Hela Egyptens strategiska bombflyg och majoriteten av övrigt 

attack- och jaktflyg var utplånade.80  

 

   Efter att IAF startat sin andra attackvåg mot Egypten, påbörjade syriska och 

jordanska stridsflyg att respondera genom mindre attacker mot Israels norra och 

östra delar. Attackerna skapade ingen nämnvärd skada, utan signalerade IAF om 

att såväl syriska som jordanska flygstyrkor nu även utgjorde ett potentiellt hot.81 

Klockan 12.30 den 5 juni 1967 aktiverade IAF ytterligare en del av Operation 

Moked som innefattade syriska, jordanska och irakiska flygbaser.82  

 

                                                        
76 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 131. 
77 Oren. Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East. 172. 
78 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 184. 
79 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 133. 
80 Pollack. Air Power in the Six Day War. 474-475. 
81 Rodman. “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”. 222. 
82 Oren. Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East. 187. 
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   Inför kvällen den 6 juni hade IAF totalt tagit ut ungefär fyrahundrafemtio av 

motståndarens flygplan och själv förlorat fyrtiofem. 83  Parallellt med alla 

attackuppdrag genomförde IAF även kontinuerliga spaningsföretag mot samtliga 

fronter för inhämtning av nya underrättelser, samt bedömning av egen verkan 

mot mål.84  

 

   Den initiala målsättningen för IAF var att vinna kampen om luftherravälde i 

syfte att skapa rörelsefrihet för de egna markförbanden, samt ostört kunna 

understödja dem med CAS under deras framryckning. Genom kraftsamling och 

överraskning hade IAF den 6 juni skapat mycket goda förutsättningar för 

luftherravälde genom att metodiskt slå ut högt prioriterade mål på marken. I 

första hand flygbaser och flygplan. Därefter motståndarens luftvärnssystem och 

radarstationer.85 Tack vare luftherraväldet kunde IAF från och med den 6 juni 

engagera sig mer i att understödja sina egna markförband.86 

 

   Genom mer indirekta attacker lyckades IAF även förhindra de arabiska 

staternas reserver från att överhuvudtaget nå fronterna och medverka i kriget.87 

Trots de lyckade markmålsattackerna tvingades IAF även till del att kriga om 

luftherraväldet genom regelrätta luftstrider. De israeliska piloterna visade sig 

vara överlägsna de arabiska och därmed vad det israeliska luftherraväldet 

totalt.88  

 

   IAF spelade en otroligt viktig roll i hur kriget kom att utvecklas, men fällde inte 

själva avgörandet för utkomsten. Det som verkligen gjorde störst inverkan på de 

arabiska staternas förband var IAF:s kraftiga psykologiska effekt, som överred de 

fysiska effekterna. IAF:s närvaro skapade panik och förvirring vilket kom att 

paralysera motståndarens markförband. Trots att IAF:s attacker endast gav 

marginell fysisk effekt, medförde deras närvaro att motståndarna övergav sina 

fordon och flydde. Att uppleva ett anfall från luften utan att kunna slå tillbaka 

medförde en stor psykologisk påfrestning för de arabiska markförbanden.89  

 

                                                        
83 Dunstan. The Six Day War 1967: Sinai. 39. 
84 Rodman. “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”. 223. 
85 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 165. 
86 Pollack. Air Power in the Six Day War. 478. 
87 Ibid. 486. 
88 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 134-135. 
89 Pollack. “Air Power in the Six Day War”. 485-486. 
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   Ytterligare en viktig aspekt till den psykologiska effekten är kontinuiteten. 

Effekten riskerar att ebba ut snabbt ifall den psykologiska faktorn inte 

användsupprepade gånger under en längre tid.90 IAF släppte aldrig på det 

psykologiska trycket, utan genomförde konstanta attacker mot Egypten och 

Jordanien från den 6 juni och framåt, och fortsatte med samma koncentration 

mot de syriska förbanden från den 10 juni och fram till krigets sista dag.91 

 

   Den enorma psykologiska påfrestning som det egyptiska flygvapnet upplevde 

under de första timmarna av Sexdagarskriget påverkade inte bara den egyptiska 

högsta militära ledningen, utan försatte även den syriska och jordanska högsta 

militära ledningen i chock. Samtliga arabiska stater hade en mycket stelbent och 

centraliserad ledning, vilket även genomsyrade ledningen på 

krigsförbandsnivån. När denna ledning försattes i chock genom IAF:s initiala 

attack, hade de mycket svårt att respondera.92  

 

   Sexdagarskriget 1967 visar på hur luftmaktens förmåga till kraftsamling kan 

framkalla enorm psykologisk effekt, inte bara på den taktiska nivån, utan hela 

vägen upp till högsta ledning på strategisk nivå. En mycket viktig parameter för 

att uppnå denna effekt är vilka mål man väljer att slå och påverka. Målen utgör 

en nyckelfaktor.  

 

   Sexdagarskriget har gett viktiga lärdomar för att öka den allmänna kunskapen 

och förståelsen om hur luftmakt generellt påverkar kriget på marken.93  

 

4.2. Beskrivning av luftkriget under Yom Kippur 1973. 

   Både Egypten och Syrien hade tagit lärdom av de tidigare krigen och byggt 

fortifikatoriska skydd mot sina egna flygplan och baser, och med hjälp av Sovjet 

satsat stort på ett omfattande och kvalificerat luftvärnskoncept. Genom Sovjets 

försorg lades stor tillit just till luftvärnssystemet.94 Detta luftvärnsparaply kom 

att visa sig mycket effektivt.  

 

                                                        
90 Pollack. “Air Power in the Six Day War”. 480-481. 
91 Ibid. 483. 
92 Ibid. 487-488. 
93 Ibid. 472-473. 
94 Herzog, The War of Atonement. 254-255. 
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   IAF hade fortfarande mycket välutbildade piloter som flög dubbelt så mycket 

jämfört med de arabiska staternas förband. De hade fått träna intensivt och utan 

avbrott under lång tid. Statusen och tilliten till IAF var hög. IAF sammanförde 

även de bästa piloterna i så kallade Hunter-divisioner som skulle sättas in allra 

först i händelse av krig. Även IAF:s tekniska personal var mycket duktig på att 

underhålla sina stridsflygplan på ett effektivt sätt. Något de fokuserat mycket på 

då tillförseln av nya flygplan i princip var obefintlig under denna tidsperiod.95 

Men faktum återstod att de arabiska staterna fortfarande hade flygvapen som 

numerärt var tre gånger större än IAF.  

 

   Inledningen av kriget kom inte som en fullständig överraskning för Israel. Vissa 

underrättelseindikationer medförde att IAF redan tio dagar innan krigsutbrottet 

mobiliserat sina reserver, uppdaterade sina krigsplaner och höjde sin beredskap. 

Deras krigsplaner gick ut på att initialt lägga all fokus på att slå ut det arabiska 

luftvärnet. Därefter slå ut deras flygbaser. Allt detta i syfte att skapa 

förutsättningar för luftherravälde. Dessa planer skulle aktiveras i händelse av ett 

överraskningsanfall.96  

 

   Ett dygn innan krigsutbrottet förberedde IAF:s högsta ledning sina förband för 

en förebyggande attack mot de arabiska luftvärnsförbanden. På politisk nivå 

avslogs denna attack i ett väldigt sent skede. Motivet var de politiska och 

diplomatiska banden till USA. Support av USA var vital i händelse av krig och 

därför var det viktigt för Israel att inte attackera först för att säkerställa ett stöd 

från USA. Men man beordrade ändå en mobilisering för att gardera sig mot 

eventuella överraskningar.97 Dock kom denna mobiliseringsorder i ett mycket 

sent skede för de israeliska markförbanden. 

 

   Kl.1400 den 6 oktober 1973 påbörjade Egypten och Syrien ett samordnat 

flyganfall mot Israel.98 IAF var inte fullt beredda på denna tidiga tidpunkt på 

grund av splittrad underrättelseinformation och därmed var överraskningen ett 

faktum.99 

                                                        
95 O´Ballance. No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. 287-288. 
96 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 141-144. 
97 Siniver, Asaf. The October 1973 War – politics, diplomacy, legacy. London: Hurst & Company, 2013, 39-40. 
98 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 174. 
99 Herzog. The War of Atonement. 255. 
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Efter Egyptens och Syriens initiala attack svarade IAF intensivt med sina Hunter-

divisioner, men flög rätt in i en vägg av arabiskt luftvärn. IAF saknade såväl 

aktiva som passiva motmedel som gav önskad effekt mot de arabiska 

luftvärnssystemen. Detta ledde till många initiala förluster för IAF som därmed 

förlorade eliten i form av sina Hunter-divisioner direkt i inledningen av kriget.100  

 

   Under det första dygnet kunde IAF endast fokusera på defensiven och endast 

reagera på de arabiska attackerna. Egyptens och Syriens försök till attacker på 

djupet gav väldigt dålig utdelning. Liksom under Sexdagarskriget lyckades IAF 

bra med att patrullera luftrummet över Israel och därmed förhindra motattacker 

på djupet. IAF var övertygade om att deras krigsplaner för att ta ut det arabiska 

luftvärnet skulle ge utdelning och planerade att genomföra en stor offensiv den 7 

oktober, med Egypten som första prioritet. Strax efter att IAF startat sin kampanj 

mot det egyptiska luftvärnet kom kontraorder om att stötta de israeliska 

markförbanden vid den syriska fronten. IAF:s resurser omdirigerades 

omedelbart till den syriska fronten utan att de hunnit påverka de egyptiska 

luftvärnssystemen.101 Denna förhastade ominriktning medförde ytterligare stora 

förluster för IAF på grund av det dåliga underrättelseläget som rådde över var de 

syriska luftvärnssystemen var grupperade. 102  Ytterligare en faktor som 

försämrade oddsen var den dåliga kunskap och förståelse som rådde på högsta 

politiska nivå avseende effektivt användande av luftmakt. Denna okunskap var 

en orsak till den splittrade kraftsamling som IAF genomförde mot de syriska 

luftvärns-ställningarna.103  

 

   Kort efteråt kom ytterligare nya order om att anfalla de broar som Egypten 

etablerat över Suez-kanalen. IAF kastades därmed från den ena fronten till den 

andra104 och hade nu frångått helt den doktrin de under lång tid tagit fram och 

tränat efter.105 IAF förlorade de flesta flygplanen under de tre första dagarna 

mycket till följd av den splittrade ledningen som använde IAF mer till att reagera 

än att fokusera på att försöka återta initiativet.  

 

                                                        
100 O´Ballance. No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. 290-291. 
101 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 181. 
102 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 146. 
103 Shmuel. “The air force and the Yom Kippur War: New lessons”. 224-225. 
104 van Creveld. Air Power and Manouver Warfare. 181. 
105 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 145. 
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   Genom den splittrade ledningen under krigets inledande dagar kunde IAF inte 

heller säkra luftherravälde över fronterna i ett tidigt skede. Detta ledde även till 

att IAF inte kunde understödja sina egna förband på ett effektivt sätt på grund av 

att de arabiska luftvärnssystemen fortfarande var aktiva.106 Majoriteten av alla 

bekämpningar mot IAF kom att utgöras av det arabiska luftvärnet.107 

 

   Jämfört med Sexdagarskriget flyttades den huvudsakliga kampen om 

luftherraväldet upp i luftarenan, där IAF fortfarande visade sig vara överlägsna 

de arabiska förbanden när det kom till rena luftstrider.108 Tack vare de israeliska 

piloternas luftstridsförmåga förhindrade de att en enda bomb av betydelse föll 

inne i Israel. IAF:s infrastruktur var därför opåverkat under hela kriget.109 Detta 

medgav även ett viktigt andrum för IDF, att under skyddet av lokalt 

luftherravälde över Israel skapa tid och rum för mobilisering av sina 

markförband.110 IAF:s förmåga till luftherravälde över Israel hade även en 

politisk styrka. På grund av detta beslutade Jordanien att hålla sig utanför 

kriget.111  

 

   Även de egyptiska och syriska flygförbanden undvek att möta IAF i luften, utan 

fokuserade mest på att stötta sina markförband vid fronterna i skydd av det egna 

luftvärnet. Detta medförde att de slutade vara offensiva och tappade därmed det 

inledande initiativet som de byggt upp.112  

 

   Den 9 oktober genomförde IAF strategiska attacker mot Damaskus. Skadorna 

de åstadkom var inte stora, men den psykologiska effekten av att IAF förmådde 

att anfalla mål på djupet i detta skede av kriget medförde att Syrien drog tillbaka 

delar av sina mobila kvalificerade luftvärnssystem mot Damaskus. Genom att IAF 

lyckades rubba det syriska luftvärnet medförde det större handlings- och 

rörelsefrihet. De kunde därmed mer selektivt fördela sina CAS-resurser för ett 

effektivare understöd till markförbanden vid den norra fronten. 113 

Rörelsefriheten medförde även att IAF kunde hålla ett större tryck på de 

                                                        
106 Rodman. “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”. 219-220. 
107 Herzog. The War of Atonement. 260-261. 
108 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 147. 
109 Herzog. The War of Atonement. 261. 
110 Rodman. “The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record”. 230. 
111 Herzog. The War of Atonement. 260 
112 Shmuel. “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967-1982”. 146 
113 O´Ballance. No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. 295. 
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arabiska flygvapenförbanden. Initiativet började nu sakta vända till IAF:s 

fördel.114 

 

   IAF lyckades aldrig att helt själv slå hål på det Egyptiska luftvärnet. De 

kraftsamlade under flera dagar mot det egyptiska luftvärnsparaplyets svaga 

flank, nämligen Port Said i norr där de till slut genom utnötning lyckades skapa 

lokal kontroll av luftrummet.115 Det dröjde dock ända till den 16 oktober innan 

det egyptiska luftvärnsparaplyet började vackla mer märkbart. Detta tack vare 

IDF:s markförband som lyckades slå ut delar av de egyptiska luftvärnssystemen 

och därmed slå in en kil i deras defensiv. Detta bidrog stort till att öka IAF:s 

handlingsfrihet vid den västra fronten116 och medförde att IAF nu började ta 

tillbaka initiativet vid båda fronterna, ett initiativ som de inte släppte under 

resten av kriget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
114 Herzog. The War of Atonement. 259. 
115 Ibid. 260. 
116 O´Ballance. No victor, no vanquished: the Yom Kippur war. 299. 
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5. Analys 

5.1. Resultat av analysverktyg  

Matrisen som motsvaras av Figur 3 redovisar det sammantagna resultatet av 

undersökningens analysverktyg. Detta resultat kommer att ligga till grund för en 

djupare analys där matrisens värden närmare kommer beskrivas och utvecklas. 

 

Figur 3:1. 

 

Delteori 1 
Luftmakt är i huvudsak ett offensivt vapen. 

Variabler Sexdagarskriget 1967 Yom Kippur 1973 

Ett effektivt sätt att skapa initiativ är genom 

kraftsamling. 

Ja.  

-Initiala chockeffekten. 

-Underrättelsernas betydelse. 

-Timing. 

Ja. 

-Underrättelsernas betydelse. 

-Luftmaktens nyttjande. 

-Doktrinära snedsteg. 

-Strategisk attack.  

-Timing 

Hög beredskap är en viktig förutsättning för 

att behålla initiativ 

Ja.  

-Fullständig mobilisering. 

-Jaktskydd över Israel. 

-Krigsplaner. 

Ja. 

-Tidig mobilisering. 

-Jaktskydd över Israel. 

-Krigsplaner. 

En hållbar defensiv kräver 

antalsöverlägsenhet. 

Nej. 

-Offensivt vapen. 

-Målvalet. 

-Timing 

-Förstå motståndarens styrkor 

och svagheter. 

Nej.  

-Luftherravälde över Israel. 

-Prioriteringar målval och resurser. 

-Timing 

-Förstå motståndarens styrkor och 

svagheter. 

Att hålla med reserver är ineffektivt. Svårbedömd analys! 

-Doktrinär kultur. 

-Skillnaden vinna kontra hålla. 

Svårbedömd analys! 

-Flera fronter, flera roller. 

-Doktrinär kultur. 

-Skillnaden vinna kontra hålla. 
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Figur 3:2. 

 
Delteori 2 

Genom att dominera den fjärde dimensionen (tid), 
skapar luftmakt fysisk och psykologisk chock. 

Variabler Sexdagarskriget 1967 Yom Kippur 1973 

Psykologisk chock är överordnad fysik 

chock. 

Ja.  

-Initiala attacken. 

-Kontinuitet. 

-Målval och underrättelser har 

betydelse. 

Ja. 

-Strategisk attack. 

-Tröskeleffekt: den indirekta 

effekten. 

-Målval och underrättelser har 

betydelse. 

Psykologisk chock skapas genom 

kraftsamling. 

Ja. 

-Initial chockeffekt. 

-Även kontinuitet. 

Ja, 

-Strategisk attack. 

-Målval och underrättelser en viktig 

faktor. 

Psykologisk chock är en förutsättning för 

att skapa/återta initiativ. 

Ja. 

-Initiala chockeffekten. 

Ja.  

-Strategisk attack. 

Timing och tempoväxling tvingar 

motståndare att reagera istället för att 

agera. 

Ja.  

-Väl tajmade attacker. 

 

Ja. 

-Strategisk attack. 

-Tempohöjning –mätta systemet. 

 
 

5.2. Analys av delteorier 

   Utifrån analysverktygets resultat kommer nu en fördjupad analys och 

jämförelse att ske av respektive delteori under de två krigen.  

 

Delteori 1 

Luftmakt är i huvudsak ett offensivt vapen. 

 

Kraftsamling 

   Kraftsamling har störst betydelse i de fall man vill vinna någonting. I de båda 

krigen var kampen om luftherraväldet, och därmed initiativet, ett avgörande för 

att IAF skulle kunna nyttja sin fulla potential i kriget. Kraftsamlingen under 

Sexdagarskrigets inledning gav en omedelbar utdelning. Genom sin förmåga att 

koncentrera all kraft på rätt ställe, vid rätt tidpunkt, kunde IAF snabbt skaffa sig 

ett järngrepp om initiativet.  

 

   Kampen om initiativet är mer svårbedömt under Yom Kippur. IAF hade inte 

samma utdelning av sina kraftsamlingsförsök under Yom Kippur jämfört med 

Sexdagarskriget. Skillnaden ligger främst i underrättelseläget under dessa två 
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krig. Under inledningen av Yom Kippur var underrättelseläget väldigt svagt, 

främst avseende arabiska luftvärnssystem och deras grupperingar. En annan 

delfaktor som påverkade IAF:s kraftsamlingsförsök negativt, var den okunskap 

hos Israels högsta beslutsfattande nivå om hur luftmakt används mest effektivt. 

Den högsta ledningens okunskap ledde till väldigt splittrade kraftsamlingsförsök 

i inledningen av Yom Kippur. Denna okunskap, i kombination med det bristande 

underrättelseläget, ledde till att all kraft koncentrerades på fel ställe. Allt detta 

sammantaget medförde ett mycket ineffektivt och dyrbart användande av IAF i 

inledningen av Yom Kippur. Dessa misstag ledde till att IAF kom att användas på 

ett sätt som frångick deras egna doktriner. 

 

   Till skillnad från Sexdagarskriget nyttjade IAF strategisk attack mer tydligt 

under Yom Kippur. De kraftsamlingar som gjordes på strategisk attack gav 

utdelning i form av ökad rörelsefrihet och därmed betydligt bättre 

förutsättningar för att kunna återta initiativet.  

 

   Under båda krigen lyckades IAF bra med sin kraftsamling i det israeliska 

luftrummet. De lyckades förhindra majoriteten av de arabiska staternas försök 

att genom strategisk attack på djupet. I denna fas av kriget bidrog därmed 

kraftsamlingen till en stark defensiv i israeliskt luftrum. 

 

   Den faktor som identifierats som mycket väsentlig när man talar om luftmakt 

och kraftsamling, är underrättelsernas betydelse för kraftsamlingens framgång.  

 

Beredskap 

   Tack vare att IAF var fullt mobiliserade redan innan krigsutbrotten så hade de 

en hög beredskap i inledningen av båda krigen. Detta medförde att IAF effektivt 

kunde skydda luftrummet över Israel och därmed även deras egen 

Trots att IAF inte lyckades med sina kraftsamlingsförsök under Yom Kippur i 

samma utsträckning som under Sexdagarskriget, påvisar analysen av denna 

variabel hos Meilingers delteori ett giltigt resultat för båda krigen. IAF:s 

felaktiga nyttjande av kraftsamling under Yom Kippur fäller inte själva teorin.  
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civilbefolkning och infrastruktur. Hög beredskap var en tydlig variabel till varför 

IAF lyckades behålla initiativet i det israeliska luftrummet.  

   De hade även färdiga krigsplaner som snabbt kunde aktiveras och som täckte 

flera tänkbara scenarion. Tyvärr kunde inte IAF:s framtagna krigsplaner under 

Yom Kippur utvärderas fullt ut då de inledningsvis frångick sina egna doktriner, 

och därmed även övergav sina länge utvecklade krigsplaner. 

 

Defensiven 

   Det finns vissa problem med att mäta denna variabel i undersökningen. Det 

enda numerära förhållandet som undersökning kan utgå ifrån är de inledande 

siffrorna som var till de arabiska staternas fördel med motsvarande 3:1. Det 

finns väldigt få uppgifter om exakta antal flygplan som de facto möttes i rena 

luftstrider. Även faktorer som timing, resursfördelning och stridsekonomi spelar 

stor roll för hur man klarar en god defensiv. Utfallet av denna del av Meilingers 

teorier kommer därför bero på var i stridsfas man väljer att mäta.  

 

   Undersökning visar ändå på att en stat med ett stort numerärt underläge kan 

hålla en god defensiv. Under båda krigen har IAF mött en motståndare som 

förfogat över tre gånger så mycket resurser i form av flygande stridskrafter. 

Under båda krigen har IAF stått emot på ett framgångsrikt sätt. De har även 

under båda krigen lyckats hålla det israeliska luftrummet fritt från 

motståndarens attackflyg. Tvärtemot Meilingers påståenden om att en hållbar 

defensiv kräver antalsöverlägsenhet. Denna studie påvisar att dessa framgångar 

bland annat beror på en god kunskap och förståelse för vad som håller ihop en 

motståndare. IAF har därmed kunnat identifiera vilka avgörande punkter de 

behöver påverka för att uppnå sina egna målsättningar. Genom rätt målval, 

kraftsamling och timing har sedan IAF med offensiva uppdrag fokuserat på dessa 

vitala punkter hos motståndaren och därmed rubbat dess övergripande balans.  

 

Denna variabelanalys hos Meilingers delteori påvisar ett giltigt resultat för 

båda krigen.  

 

 

Denna variabelanalys hos Meilingers delteori påvisar därmed ett ogiltigt 

resultat för båda krigen.  
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Reserver 

   Det har varit svårt att bedöma om IAF anvät några reserver under dessa två 

krig. Materialet har i detta fall varit för vagt för att kunna bevisa det ena eller 

andra. Det går endast att spekulera. Egna spekulationer säger att IAF inte 

använde reserver, inte i alla fall så länge kriget om luftherraväldet var avgjort. 

Dessa spekulationer baserar på deras förmåga att hålla det israeliska luftrummet 

fritt från attackflyg samt den kultur och karaktär som speglade IAF: 

överraskning, kraftsamling och ett högt operationellt tempo. Deras doktriner var 

mycket offensiva med syfte att koncentrera all sin kraft mot avgörande punkter.    

 

Delteori 2 

Genom att dominera den fjärde dimensionen (tid), 

skapar luftmakt fysisk och psykologisk chock. 

 

Psykologiska effekten 

   Såväl Sexdagarskriget som Yom Kippur visar på tydliga exempel av den 

psykologiska effekt som luftmakt kan framkalla. IAF hade nytta av denna effekt 

såväl direkt som indirekt.  

 

   Trots den stora fysiska förödelse som IAF:s inledande attacker under 

Sexdagarskriget skapade, var det ändå den psykologiska chocken som försatte 

motståndaren i total obalans. Detta exemplifierar den direkta effekten, där fysisk 

verkan direkt påverkar det psykologiska planet. Effekten av den inledande 

attacken medförde att IAF kunde befinna sig innanför motståndarens 

beslutscykel genom hela kriget och tvinga dem att ständigt reagera istället för 

agera. Den psykologiska effekten har därmed en stark koppling till initiativet i ett 

krig. 

 

   Under Yom Kippur kunde signaler av indirekt psykologisk effekt tydas, något 

som IAF byggt upp genom åren. Trots deras numerära underlägsenhet hade de 

tidigare visat prov på mycket god förmåga i rena luftstridssammanhang. De 

arabiska staternas vetskap om detta medförde att de i mångt och mycket undvek 

Giltigheten av denna variabel går inte att bedöma utifrån spekulationer. 

Därför klassas denna variabel som icke bedömd. 
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att överhuvudtaget engagera IAF i luften med sina egna flygstridskrafter. 

Jordanien valde till och med att hålla sig utanför kriget med sina flygstridskrafter 

på grund av denna vetskap. Israel hade därmed skapat en tydlig tröskeleffekt 

gentemot Jordanien. 

 

   Meilingers påstående om att psykologisk effekt uteblir om luftmakt används 

sekventiellt stämmer inte helt. När väl IAF etablerat luftherravälde under 

Sexdagarskriget, påbörjade de stödja sina markförband betydligt mer frekvent. 

Det material som analyserats visar på att IAF:s fysiska verkan hade marginell 

betydelse för markförbandens framgångar. Däremot medförde IAF:s närvaro vid 

fronterna stora psykologiska effekter i form av moralhöjande för de egna 

markförbanden, samtidigt som det skapade panik och förvirring hos de arabiska 

markstyrkorna. Genom ett mer sekventiellt uppträdande av IAF under den 

senare delen av Sexdagarskriget, skapade de kontinuerlig närvaro vid fronterna 

och lyckades på så sätt behålla det psykologiska greppet om sina motståndare. 

Den psykologiska effekten riskerar att ebba ut ifall det inte används upprepat 

under längre tid.  

 

   Till skillnad från Sexdagarskriget, genomförde IAF rena strategiska attacker 

under Yom Kippur. Dessa kan betraktas som mindre kraftsamlingar, men där 

tiden, rummet och målvalet var väsentliga ingredienser för att skapa psykologisk 

obalans. IAF:s strategiska attacker mot Damaskus visade på att de hade 

förmågan att under ett pressat läge slå på djupet, och slå ut strategiska mål, 

vilket fick till följd att Syrien drog tillbaka delar av sitt luftvärn för att skydda 

Damaskus. Detta i sin tur medförde att IAF fick större rörelsefrihet vid fronten 

och kunde sätta betydligt större press på de syriska förbanden.  

 

Timing och tempoväxling 

   Den inledande attacken under Sexdagarskriget mot de egyptiska flygbaserna 

var mycket väl tajmad. Tidpunkten som valdes ut var då det egyptiska 

Trots Meilingers påstående om att sekventiellt användande av luftmakt inte 

medför en psykologisk effekt som överrider den fysiska effekten, medför den 

övergripande innebörden av denna variabel ett giltigt resultat för båda 

krigen.  
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flygvapnets beredskap var som lägst. Överraskningen blev därmed fullständig 

och IAF visade prov på sin förmåga att nyttja den fjärde dimensionen (tid) på ett 

effektivt sätt.  

 

   Till skillnad från Sexdagarskriget, nyttjade IAF strategisk attack under Yom 

Kippur. Dessa attacker påbörjades vid en tidpunkt då IAF var mycket pressat. 

Genom sitt val av tidpunkt för de strategiska attackerna, signalerade IAF att de 

även under hård press hade förmågan att avdela resurser för att slå strategiska 

mål på djupet. Vissa av dessa attacker försatte motståndaren i så pass stor 

obalans att de valde att dra tillbaka delar av sitt luftvärn och därmed gav IAF 

större handlingsfrihet vid fronten. IAF började därmed vända på initiativet. 

 

   Efter att de arabiska luftvärnsställningarna även började svikta vid den västra 

fronten under Yom Kippur, ökade IAF tempot med antal flyguppdrag per dag för 

att mätta systemen och till slut återta initiativet vid båda fronterna. 

 

5.3. Delfrågor 

   Nedan följer en redogörelse av de delfrågor som utarbetats i syfte att öka 

precisionen i det svar som kommer utgöra undersökningens huvudsakliga 

resultat och slutsats.  

 
1. Vilka variabler i Meilingers teorier om luftmakt kan identifieras som 

gemensamma framgångsfaktorer för de israeliska luftstrids-

krafterna (IAF) utifrån ett offensivt samt defensivt utgångsläge?  

 

   Av Meilingers två delteorier har följande variabler kunnat identifieras som 

gemensamma och giltiga för IAF såväl under Sexdagarskriget som Yom Kippur: 

 

 Kraftsamling är ett effektivt sätt för att skapa initiativ. 

 Hög beredskap är en viktig förutsättning för att behålla initiativ. 

 Psykologisk chock är överordnad fysik chock. 

 Psykologisk chock skapas genom kraftsamling. 

Denna variabelanalys hos Meilingers delteori påvisar därmed ett giltigt 

resultat för båda krigen.  
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 Psykologisk chock är en förutsättning för att skapa/återta initiativ. 

 Timing och tempoväxling tvingar motståndare att reagera istället för att 

agera. 

 

2. På vilket sätt och varför utgjorde dessa gemensamma variabler 

framgångsfaktorer för IAF under dessa två krig? 

 

Kraftsamling  

   Genom en god växelverkan mellan offensiv och defensiv kraftsamling lyckades 

IAF att skydda såväl egen civilbefolkning som infrastruktur på ett effektivt sätt 

under både Sexdagarskriget som Yom Kippur. Denna växelverkan medförde även 

att IAF defensivt kunde behålla luftherravälde över Israel och genom offensiv 

kraftsamling vinna initiativ vid fronterna.  

 

   Den absolut viktigaste faktorn för att IAF skulle lyckas med sina kraftsamlingar 

var ett korrekt och högaktuellt underrättelseläge. Utan detta hade all kraft 

riskerat att koncentreras till fel ställe vid fel tidpunkt. 

 

Hög beredskap är en viktig förutsättning för att behålla initiativ. 

   Den höga beredskapens syfte var rent defensiva för att inte tappa initiativet 

över israeliskt territorium. Genom att vara fullt mobiliserade innan 

krigsutbrotten kunde IAF hålla en hög beredskap i inledningen av båda krigen. 

Detta medförde att de snabbt och effektivt kunde reagera och därmed skydda 

luftrummet över Israel samt landets egen civilbefolkning och infrastruktur.  

 

Psykologisk effekt 

   Det var främst genom luftmaktens psykologiska effekter som IAF lyckades 

försätta sina motståndare i obalans. Psykologisk chock kunde ha såväl ett 

offensivt som defensivt syfte. Den psykologiska effekten syftade främst till att 

vinna kampen om initiativet. IAF uppnådde psykologisk chock genom god 

kännedom om sin motståndares svaga punkter. Genom goda underrättelser, 

korrekt målval och god timing kunde IAF kraftsamla mot dessa punkter och 

skapa psykologiska effekter som tydligt överred de rent fysiska effekterna. 

Tydliga exempel på detta var den inledande attacken under Sexdagarskriget 

samt IAF:s användande av strategisk attack under Yom Kippur.  
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   I skeden då IAF även vunnit kampen om luftherravälde kunde de genom sin 

blotta närvaro skapa psykologiska effekter som fick motståndaren ur balans. I 

dessa fall var kontinuiteten och inte kraftsamlingen det primära. 

 

   Vetskapen om förmågor kan skapa ett indirekt psykologiskt övertag, som i sin 

tur framkallar en tröskeleffekt hos motståndaren. Exempel på detta var IAF:s 

kända förmåga i luftstrid vilket medförde en tröskeleffekt främst mot Jordanien, 

som på grund av detta valde att inte gå med i kriget under Yom Kippur. IAF:s 

luftstridsförmågor påverkade även de ingående arabiska staterna under Yom 

Kippur, som medvetet undvek direkta konfrontationer i luften. Detta gjorde att 

de i förlängningen kom att tappa det initiativ de byggt upp genom sin inledande 

attack.  

 

Timing och tempoväxling tvingar motståndare att reagera istället för att 

agera. 

   Timing/tempoväxling hade såväl offensiva som defensiva syften för att behålla 

alternativt vinna initiativ. När IAF:s underrättelseläge var gott, var de duktiga på 

att förvalta den fjärde dimensionen (tid) på ett effektivt sätt genom att slå då de 

hade bäst förutsättningar att uppnå sina målsättningar. Genom god timing 

förbättrades förutsättningar för att kunna ta sig innanför motståndarens 

beslutscykel avsevärt och därmed även hålla ett högt tempo. Motståndaren 

tvingas till en större psykologisk påfrestning genom att behöva reagera istället 

för agera och börjar därmed förlora initiativförmåga.  

5.4. Avslutande slutsatser och resultat 

   Genom en teoriprövande metod har denna undersökning testat delar av Philip 

S Meilingers teorier om luftmakt på de två typfallen Sexdagarskriget samt Yom 

Kippur. Teoriprövningen har utgått ifrån det israeliska perspektivet och deras 

användande av luftstridskrafter mot en antalsöverlägsen motståndare. Genom 

denna uppställning har vissa gemensamma variabler i Meilingers teorier kunnat 

identifieras som varit giltiga för de israeliska luftstridskrafterna såväl under 

Sexdagarskriget som Yom Kippur. Allt detta har syftat till att försöka hitta en 

förklaring till undersökningens huvudsakliga problemställning, nämligen: 
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På vilket sätt kan en liten stat nå framgång med sina luftstrids-

krafter mot en antalsöverlägsen motståndare såväl i ett offensivt 

som defensivt konventionellt krigsscenario?  

 

   För det första påvisar resultatet av denna undersökning att en liten stat har 

möjlighet att nå framgång genom luftmakt mot en antalsöverlägsen motståndare. 

Prövningen av Philip S Meilingers teorier påvisar att hög beredskap, kraftsamling, 

nyttjande av luftmaktens psykologiska effekt samt timing utgör framgångsfaktorer 

såväl i offensiva som defensiva syften för att skapa initiativ. 

 

   Det gemensamma för dessa framgångsfaktorer är att de är beroende av mycket 

god kännedom om vilka samband som håller ihop en motståndare, samt ett 

högaktuellt underrättelseläge. Saknas denna kunskap riskeras all kraft att 

koncentreras på fel ställe vid fel tidpunkt vilket kan bli mycket dyrbart. Detta är 

något en liten luftmaktsstat inte har råd med.  

 

   Variabeln timing utgör ytterligare en återkommande faktor för de övriga 

identifierade framgångsfaktorerna. Timing påverkar i hög grad hur framgångsrik 

luftmakt är på att hålla hög beredskap, kraftsamla samt uppnå psykologisk chock. 

Det påverkar även stridstempot. Det utgör därför en viktig pusselbit för att kunna 

ta sig innanför motståndarens beslutscykel, såväl på stridsteknisk- som högsta 

strategiska nivå. 

 

   Resultatet av denna undersökning påvisar vidare att om en underlägsen 

luftmaktsstat inte väljer att slå först, så är en väl genomtänkt beredskapsplan en 

mycket viktig del för att inte hamna i ett ointagligt strategiskt efterläge i 

händelse av ett angrepp. Det optimala är att kunna vara fullt mobiliserad innan 

ett krig bryter ut. En annan aspekt av hög beredskap är även att vara väl 

förberedd genom välarbetade krigsplaner som snabbt kan aktiveras.  

 

   Resultatet visar även på att en liten luftmaktsstat behöver använda 

kraftsamling såväl i offensivt som defensivt syfte för att vinna kampen om 

initiativet. Det krävs en god växelverkan mellan det offensiva och defensiva då 

den lilla staten inledningsvis saknar ett resursövertag. Den defensiva 

kraftsamlingen syftar till att skydda egna vitala delar samt att inte tappa initiativ. 
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Dessa vitala delar bör på förhand vara identifierade och väl utvalda för att 

undvika för stor splittring i den defensiva kraftsamlingen. Den offensiva 

kraftsamlingen har till syfte att återta eller vinna initiativ. Lyckas man i de 

offensiva kraftsamlingarna ökar även det defensiva skyddet. 

 

   Undersökningsresultatet tyder även på att kraftsamling inte bara handlar om 

en koncentration av mycket resurser. Det handlar lika mycket om korrekta 

målval. Strategiska mål behöver nödvändigtvis inte åsamkas stor fysisk skada för 

att man ska uppnå en specifik reaktion eller målsättning. Detta är en viktig 

aspekt för en liten stat att analysera då det inledande resursläget inte är till dess 

fördel.  

 

   Luftmaktens psykologiska effekter kan ha såväl offensiva som defensiva syften. 

Denna undersökning påvisar att det främst är luftmaktens psykologiska effekter 

som försätter en motståndare i obalans och skapar förutsättningar för att ta sig 

innanför motståndarens beslutscykel. Detta är något den lilla luftmaktsstaten 

bör nyttja, inte minst för att balansera upp dess numerära underläge. Genom 

korrekta målval kan kraftsamling mot motståndarens svaga punkter skapa 

psykologiska effekter som tydligt överrider de rent fysiska effekterna. 

Strategiska attacker kan därmed vara en viktig förmåga för en underlägsen 

luftmaktsstat att utveckla i syfte att främst kunna påverka motståndaren på det 

psykologiska planet.  

 

   Defensivt kan indirekta psykologiska effekter skapa tröskeleffekter, exempelvis 

motståndarens vetskap om en specifik förmåga som kan fungera i avskräckande 

syfte. Detta är en variabel som kan medföra att motståndare avstår från att 

överhuvudtaget angripa.  
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6. Slutdiskussion 

6.1. Återkoppling och reflektion kring teori och metod. 

   Denna uppsats har i en teoriprövande ansats jämfört två fall där samma stater 

ställs mot varandra vid båda tillfällena. Detta liknades vid ett slags teoretiskt 

krigsspel där man mellan de två typfallen endast vänder på förutsättningarna, 

men behåller i princip samma styrkor och förmågor. Fördelen har varit att på ett 

djupare plan undersöka hur en och samma stat agerat i olika typer av scenarion. 

Nackdelen är att generaliserbarheten kan bli lidande för den teori som prövas. 

Teoriprövningen riskerar helt enkelt att bli för snäv för att kunna dra några 

generella slutsatser som kan gälla för flera staters luftmakter. Med koppling till 

undersökningens huvudsakliga problemställning, utgör ändå valet av typfall en 

del av undersökningens styrka.  Typfallens historiska samband ger 

teoriprövningen ett djup som skulle varit svår att uppnå med två från varandra 

helt oberoende fall. 

 

   Vissa av Philip S Meilingers delteorier går delvis in i varandra. Om man väljer 

att inte undersöka samtliga tio delteorier, kan den inneboende symbiosen dem 

emellan gå förlorad och risk finns för missvisande slutsatser. Denna problematik 

är något som undersökningen försökt ta hänsyn till. Samtidigt har 

undersökningens teoriavgränsning medfört en betydligt djupare insikt i de 

variabler som bygger upp Meilingers två prövade delteorier.  

 

   Viktigt att nämna är även att Philip S Meilinger själv hävdar att vissa av hans 

delteorier endast går att applicera på konventionella krigsscenarion.117 Det finns 

därmed en risk att denna undersöknings slutsatser förlorar i relevans om de 

appliceras på exempelvis irreguljära krigsscenarion.  

6.2. Återkoppling och reflektion kring resultat och slutsatser. 

   På grund av otillräckligt empiriskt underlag har Meilingers teorier om reservers 

ineffektivitet inom luftmakt ej kunnat bedömas i denna undersökning. Detta 

utgör alltid ett dilemma för en stat som från början lider av ett numerärt 

underläge och bör därmed alltid noggrant analyseras och övervägas från en 

situation till en annan. 

                                                        
117 Meilinger. 10 propositions regarding Air Power. 33. 
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   Det finns även en svårighet med att bedöma hur mycket slump som 

undersökningens slutsatser och resultat vilar på. Ett sätt att stärka 

trovärdigheten och minska eventuell inneboende slump hade varit att även 

analysera motståndarsidans agerande och beslutsfattning. På så sätt hade 

specifika händelser gått att värdera på ett säkrare sätt. Detta hade dock medfört 

att undersökningens omfattning blivit allt för stor.  

 

   Information som framkommit, men som inte direkt behandlats under denna 

undersöknings frågeställningar är den övergripande förståelsen för hur luftmakt 

bör användas, dess styrkor och svagheter. En kunskap som måste finnas på 

högsta beslutsfattande nivå för att optimera luftmaktens operativa effekt. Fel 

prioritering av luftstridskrafter kan bli mycket dyrbart, speciellt för en liten stat. 

Det måste finnas en gemensam tillit genom hela beslutskedjan för de krigsplaner 

och doktriner som under lång tid utvecklats i syfte att med luftmakt skapa så 

goda möjligheter till överlevnad som möjligt.    

 

   Mycket av såväl empirin och det slutliga resultatet av undersökningen kretsar 

kring luftmaktens psykologiska effekter. Det finns vissa svårigheter med att 

verkligen kunna avgöra om det är den fysiska verkan i sig som skapar en effekt, 

eller om det är de psykologiska efterverkningarna som utgör en avgörande 

operativ effekt. Meilinger själv trycker på denna svårighet i sina teorier. Han 

menar att den fysiska och psykologiska effekten av luftmakt är högst olika till sin 

karaktär, men samtidigt väldigt svåra att särskilja från varandra. 118 Jämfört med 

den fysiska verkan, är den psykologiska effekten betydligt svårare att räkna 

fram. Det handlar om bedömningar i betydligt större utsträckning. Viktigt är 

vetskapen om att dessa två effekter av luftmakt hänger samman och samverkar.  

Resultatet av denna undersökning pekar på att det är främst två ingredienser 

som krävs för att påverka motståndaren på det psykologiska planet. Det första är 

den fysiska massan i någon form. Det andra är inslag av överraskning. Om man 

genom luftmakt kombinerar dessa två faktorer på ett klokt sätt så är det näst 

intill oundvikligt för en motståndare att inte påverkas på det psykologiska 

planet.   

                                                        
118 Meilinger. 10 propositions regarding Air Power. 29. 
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6.3. Resultatets betydelse 

   Rent krigsvetenskapligt har denna undersökning genom sin teoriprövande 

metod bidragit till en djupare kunskap om Philip S Meilingers teorier om 

luftmakt, teorier som saknat tidigare vetenskaplig prövning. Genom att ha 

placerat delar av hans teorier in i ett större sammanhang, har innebörden av de 

variabler som ligger till grund för dessa teorier kunnat konkretiseras. 

Undersökningen har även bidragit med att påvisa hur Meilingers teorier om 

luftmakt teoretiskt kan användas för analys, samt vilken nivå av praktisk 

tillämpning som omger dessa teorier då de prövas mot empiri.  

 

   För den militära professionen bidrar undersökningens resultat främst med att 

skapa ett utvecklat perspektiv på luftmakt genom den vetenskapliga prövningen 

av Philip S Meilingers teorier. Förhoppningen är att därmed öka den 

övergripande förståelsen för luftmaktens tillämpning. Resultatet och 

slutsatserna i denna undersökning rör sig över många nivåer och berör inte 

enbart de flygande stridskrafterna. Då flygstridskrafternas framgångar och 

misslyckanden har stor påverkan på markkriget och kriget över ytan, så är 

förståelsen för luftmaktens komplexitet viktig för samtliga försvarsgrenar. 

Resultatet påvisar bland annat vad som krävs på taktisk nivå för att uppnå högre 

strategiska och politiska målsättningar. Men även betydelsen av att högsta 

strategiska och politiska nivå förstår vilka kunskaper som krävs för att genom 

luftmakt skapa en optimerad operativ effekt, som leder mot de övergripande 

strategiska målsättningarna. Denna medvetenhet är en viktig del för att en liten 

stat som Sverige ska kunna förvalta sina begränsade resurser på rätt sätt i 

händelse av krig. 

 

   I sin ambition att försöka förklara på vilket sätt en liten stat genom luftmakt 

kan nå framgång mot en antalsöverlägsen motståndare, kan resultatet av denna 

undersökning bland annat användas som verktyg för att mer konkret kunna 

förklara vad som krävs för att den lilla staten Sverige ska leva upp till sina 

doktrinära formuleringar. I MSD 16 har den svenska Försvarsmakten bland 

annat konstaterat att Sverige kommer ”… behöva agera i strategisk 

efterhand”.119 Denna undersökning har påvisat att variabler som hög beredskap, 

                                                        
119 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD16). 1. 
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högaktuella underrättelser samt mycket god kännedom om sin motståndare 

förbättrar förutsättningarna för att inte hamna i ett för stort strategiskt efterläge. 

Ser man till Sveriges möjligheter att som ”… enskild undvika att förlora”120 i 

händelse av ett väpnat angrepp, påvisar denna undersökning att luftmakt 

behöver såväl offensiv som defensiv förmåga för att uppnå denna målsättning. 

Undersökningen har även till del konkretiserat innebörden av tröskeleffekt, samt 

dess betydelse för en underlägsen stat. Genom denna parallell till Sverige och de 

svenska doktrinerna är förhoppningen att resultatet ska motivera till fler såväl 

taktiska som doktrinära diskussioner om luftmakts användande på alla nivåer. 

 

   Med återkoppling till syftet och den inledande problemformulering, så har 

slutligen undersökningens resultat, med hjälp av luftmaktsteori, till del kunnat 

förklara hur en liten stat kan nå framgång mot en antalsöverlägsen motståndare. 

6.4. Förslag på fortsatt forskning 

   Denna undersökning har haft sitt fokus på att undersöka det israeliska 

perspektivet av de två krigen Sexdagarskriget och Yom Kippur. Den har inte tagit 

hänsyn till vilka beslut som de arabiska staterna byggde sitt agerande på. Studier 

av den arabiska sidans användande av luftmakt under Sexdagarskriget och/eller 

Yom Kippur skulle utgöra ett bra komplement till denna undersökning. 

 

   Vidare har endast två av Meilingers tio påståenden om ett framgångsrikt 

användande av luftmakt prövats. Hans resterande delteorier är i och med denna 

uppsats fortfarande outforskade ur ett vetenskapligt perspektiv.  

 

   Efterforskningarna till denna undersökning påvisade även att Sexdagarskriget 

samt Yom Kippur omgärdats av stort forskningsintresse, men inget som utifrån 

ett luftmaktsteoretiskt perspektiv ställt dem mot varandra. Här finns fortfarande 

möjlighet att ytterligare fördjupa forskningen om Israels användande av 

luftmakt under dessa två krig utifrån andra luftmaktsteorier än Philip S 

Meilingers. Detta kan medföra nya intressanta och värdefulla insikter om hur en 

liten stat med sina luftstridskrafter kan nå framgång mot en större motståndare.  

 

                                                        
120 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD16). 38. 
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   Slutligen ställer denna undersökning även den indirekta frågan: Vilka 

möjligheter har egentligen Sverige att med sina luftstridskrafter möta en större 

motståndare? 
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